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Carrer del Castell amb intersecció amb el Camí de la Serra

Segle XII-XIII

Residencial (residència fortificada, castell)

Equipament públic (museu)

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

1940201DG3014S0001UO

Sòl Urbà, inclòs en el PAU-09. El Castell

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BCIN
El nivell de protecció del Castell és Integral (A)
i dels annexes al recinte és General (B)

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl

Qualificació urbanística

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

El Castell de Plegamans es troba a llevant de la població, en 
el turó més alt de l’entorn, anomenat la Serra, i presidint tota 
la plana de Palau-solità i Plegamans.

A l’edifici s’hi accedeix a través del carrer del Castell.

Està envoltat principalment per construccions de baixa 
alçada, i per terres de caire agrícola per un dels seus 
costats.

Cal destacar el bon estat de manteniment dels jardins del 
seu entorn immediat.

Descripció / Tipologia

És un edifici quadrangular de planta baixa, primer pis i 
golfes, amb un pati central amb dues galeries.

Té una torre a la cantonada nord-oest, que es considera la 
part més antiga del Castell (de finals del segle X o principis 
del XI).

Posteriorment es va construir una muralla creant un pati en 
un costat de la torre.

Probablement durant el segle XII es va afegir a la part 
exterior de la muralla de migdia una gran sala amb dos arcs 
de mig punt.

L’edifici ha sofert moltes ampliacions i remodelacions al llarg 
del temps que han anat canviant el seu aspecte. Però 
possiblement, aquest conjunt estructurat per cossos 
juxtaposats, ha agafat la fesomia de gran casal gòtic que té
avui dia, amb la reforma que es va fer entre els segles XIV i 
XV. 

Estructura

L’estructura és de murs portants de maçoneria, agafada amb 
calç, i amb forjats a base d’entrebigat de fusta.

Coberta

Les cobertes inclinades realitzades amb teules àrabs varien 
d’una, dues o quatre vessants segons el cos.

Recentment la coberta ha estat reconstruïda amb teulada a 
doble vessant i encavalcades de fusta vistes.

Façana

La façana en general és molt austera.

S’ha recuperat el treball de maçoneria de pedra agafada amb 
calç original. 

L’entrada es realitza per la façana nord, amb un portal gòtic 
d’arc de mig punt adovellat, amb espitlleres a cada banda i 
un matacà en el seu eix vertical.

Destaquen les finestres d’estil gòtic a la planta primera. 
Aquestes finestres són obertures rectangulars emmarcades 
per pedres regulars. La llinda d’aquestes, feta de la mateixa 
pedra, presenta un treball d’ornamentació i de decoració amb 
formes trevolades i picudes. Algunes d’aquestes finestres es
divideixen en dos mitjançant una columna de pedra de planta 
rodona.

Les finestres de la segona planta són més austeres i sense 
cap mena de treball ni decoració. 

Un exemple de la reforma del segle XIV i XV  són les 
finestres coronelles lobulades de la façana de migdia; 
algunes d’aquestes finestres tenen la línia d’imposta 
decorada amb rosetes.

En la façana es disposa d’un rellotge solar.

Interior

Totalment restaurat seguint l’estil propi de l’edifici.
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REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Es creu que les restes de les construccions més profundes 
del Castell han de ser d’èpoques molt remotes, ja que no 
gaire lluny d’ell, s’han trobat restes del neolític, de l’època del 
bronze, dels ibers i dels romans. El primer Senyor de 
Plegamans de qui es té constància va ser Guadall Gilabert 
de Plegamans, a l’any 1.122, qui va ordenar la construcció
de la muralla, a principis del s.XII. Cal dir que anteriorment hi 
havia hagut d’altres membres anomenats de la família 
Plegamans: Guillem de Plegamans, Berenguer de 
Plegamans i Ramon de Plegamans. Al s.XIV (any 1.371), 
consta que Pere de Citrà va comprar la jurisdicció de 
Plegamans, Gallecs i Palau-Solità. Al cap d’uns anys, el 
1.427, el rei Alfons el Magnànim va incorporar a la Corona 
aquesta jurisdicció, i és a partir d’aquest esdeveniment que 
ja no tornen a trobar-se els Plegamans com a posseïdors del 
Castell. L’any 1.441 es fa la concessió de la jurisdicció de la 
Quadra de Plegamans a Antoni de Vilatorta, i el Rei Alfons V 
va autoritzar refer el Castell i va elevar la seva categoria 
convertint-lo en Castell Termenat. A finals del segle XVI el 
Castell i el terme passen a la família Clariana, després a la 
Gualbes i, posteriorment, al marquès de Sentmenat. A 
principis del s.XVIII, l’edifici passa a ser estatge d’agricultors i 
s’afegeixen dependències auxiliars. A partir del 1.960 
s’abandona fins a finals dels anys 80 que és quan comença 
un ensorrament irreversible. Al 1.988 es procedeix a les 
obres de reconstrucció.

Protecció i planejament vigent

Actualment està declarat BCIN pel Decret de 22 d'abril de 
1949. També BCIN i BCIL per la Disposició addicional 
primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català. Núm. de registre: 1177-MH / R.I.5115582

Està inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

El Castell es troba situat en l’actualitat en Sòl Urbà No 
Consolidat i qualificat de Sistema Verd públic (Clau I).

Intervencions

Excavació arqueològica del subsòl de la torre.
Restauració, Consolidació i Reforma. (Departament de 
Cultura i Ajuntament de Palau de Plegamans). / 1995
Restauració / 1988-1990
Restauració / 1983

Bibliografia

Dalmases, Núria de - José i Pitarch, Antoni / Història de l’Art 
Català / Edicions 62 / Barcelona, 1986
Fullana, Miquel / Diccionari de l’art i dels oficis de la 
construcció / Editorial Moll / Mallorca, 1974
VV.AA / Catalunya Romànica / Enciclopèdia Catalana / 
Barcelona, 1991
ROCA I GARRIGA, Pere / Índex toponímic del cartulari de 
Sant Cugat del Vallès. / Museo d’Història de Sabadell / 
Sabadell, 1981
Castells catalans, Els / , 1969
Direcció General del Patrimoni Cultural- Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia- Generalitat de Catalunya / Barcelona, 
setembre 2009 / Dades de l’element núm. 1300.

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Té un valor històric indiscutible, i alhora es una peça 
important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura civil i 
tipològica (castell/residencia fortificada) a Catalunya.
És possiblement l’element arquitectònic mes interessant i 
important de Palau-solità i Plegamans, per la definició de 
volums, la imatge global, la composició i per la qualitat dels 
elements arquitectònics de la façana, que mostren els 
materials i els sistemes constructius emprats en aquella 
època. Es un edifici amb molta historia i molt carismàtic 
dintre del municipi. Al llarg dels anys s’ha anat acumulant un 
gran tresor artístic al seu interior que forma part del patrimoni 
de Palau.

Elements a destacar

Cal destacar principalment tota l’estructura de parets de 
maçoneria en general; així com, les finestres d’estil gòtic de 
la planta primera, la porta adovellada d’accés, el matacà com  
element tradicional en la construcció de castells, ... 

Desajustos

No hi ha desajustos importants. En la façana, apareix una 
petita estructura metàl·lica per penjar cartells o lluminàries, 
que desmereix molt la imatge exterior de l’edifici. Una part de 
la façana presenta un rejuntat de la maçoneria amb morter 
no adequat.

Estat de conservació

El grau de conservació de l’exterior i de l’interior és força bo. 
S’observen petites esquerdes.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN), mantenint la categoria de protecció existent 
/ BCIN pel Decret de 22-4-1949. BCIN i BCIL per la 
Disposició addicional primera de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català. Núm. de registre: 
1177-MH / R.I.5115582.

El nivell de protecció del castell és Integral (A) de 
Conservació estricta. El nivell de protecció dels annexes al 
recinte del castell és General (B) de Conservació amb 
actuacions limitades.
Elements subjectes a protecció i conservació

En el Castell s’ha de mantenir la formalització arquitectònica i 
tipològica, l’estructura portant, el volum, la composició, les 
façanes, el material, la textura, el cromatisme, els elements 
arquitectònic i artístics singulars de les façanes i pati 
(finestres, porta formada per un arc de mig punt, la 
barbacana, les espitlleres, el matacà,...), així com tot 
l’interior.

En les construccions annexes al Castell s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant existent, el 
material, la textura, el cromatisme i els elements 
arquitectònic singulars.

Criteris d’intervenció

En el Castell sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original.

En les construccions annexes al Castell es permetrà les 
actuacions de manteniment, consolidació conservació i 
restauració dels elements, així com les actuacions de 
reforma, rehabilitació, reestructuració, ampliació i 
reconstrucció, sempre que no s’alteri la formalització
arquitectònica i tipològica i els elements singulars a 
conservar.

La protecció es fa extensiva a la totalitat de l’edifici i les 
actuacions permeses només s’encaminaran a la conservació
i posta en valor de l’obra, i a la recuperació dels seus valors.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de l’edifici. 
Mantenir l’espai públic i l’entorn immediat amb perfecte estat 
(ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer 
la imatge de l’element. Eliminar en les façanes els elements 
sobreposats que desmereixin la imatge de l’edifici. Dotar al 
conjunt d’una il·luminació adequada.
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Camí de Santa Magdalena

Segle XII. Estil romànic

Edifici i recinte religiós

Una part s’utilitza de magatzem l’altre es troba en desús

Propietat privada

1030953DG3013S

Sòl No Urbanitzable, inclòs en el PEP-02

Zona agroforestal d’especial valor (clau 21d)

La categoria de protecció és BCIN
El nivell de protecció és Integral (A)

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del Sol:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La comanda Templera es troba a migdia de Palau-solità, en 
una elevació del terreny a la riba dreta de la riera de Caldes, 
envoltada  d’un paratge principalment agrícola. 

Descripció / Tipologia

La Comanda Templera de Palau estava formada per un 
conjunt d’edificis: l’església, el pati d’armes, un molí,..., i 
envoltats d’un mur. Actualment només queden les restes de 
la capella de Sta. Magdalena i un parell de murs del recinte.

La capella, malgrat l’estat ruïnós en el que es troba, 
conserva part de la seva estructura tipològica: planta 
rectangular d’una sola nau amb absis (només una part de la 
nau conserva la seva fisonomia, ja que d’absis està totalment 
enderrocat).

La capella de Santa Magdalena és molt austera, mostra de 
l’estil romànic dels templers.

De les altres dependències que formaven part del recinte no 
queden restes clarament identificades, només les 
construccions que hi ha a cada costat de la capella deixen de 
veure trossos de mur amb aparell de factura medieval.

El recinte templer tenia forma rectangular, i estava 
determinat per tres panys de muralla, dels quals el de migdia 
(paret mitgera amb el veí) i el de ponent (tancament de la 
façana amb el camí de Sta. Magdalena) són els millors 
conservats.

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maçoneria de 
pedres amb forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

Teulada de dues vessants amb teules àrabs. Sobresurt el 
campanar de cadireta, per ubicar una sola campana.

Façana

La façana principal de la capella i les construccions annexes 
estan formades per pedres poc escairades. El portal 
d’entrada a la capella és d’arc de mig punt format  per pedres 
més o menys escairades que formen el adovellat. La porta, 
l’òcul i el campanar no formen un eix vertical, possiblement 
resultat d’alguna modificació estructural al llarg dels anys.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

L’ermita forma part de les primeres comandes del Temple a 
Catalunya.

En excavacions recents es van trobar unes restes humanes 
que podrien correspondre a un individu de la comunitat 
templària del segle XII. També es van trobar restes de 
ceràmica de principis del mateix segle.

L’establiment de l’Ordre dels Templers de Palau-solità es 
data entre els anys 1.150 i 1.160. Les primeres notícies 
sobre la presència templera al Vallès consten per la seva 
adquisició de terres ja a l’any 1.131, especialment a Santa 
Perpètua de Mogoda, tot i que és gairebé segur que la 
comanda de Palau del Vallès hagués estat la primera i la 
més important. 

Ben aviat esdevingué poderosa, amb propietats que anaven 
de la Plana de Vic fins a Montjuïc i Sant Boi de Llobregat. El 
primer comanador sembla que fou Berenguer de Santviçens
en l’any 1.163. L’any 1.171 era considerada com una de les 
comandes més poderoses, fins i tot en algun moment més 
que la de Barcelona, tot i que aquesta ja era documentada al 
1.150. Prova del seu entorn i poder fou comptar entre els 
seus consellers o assessors amb Jaume I.

S’ha trobat un còdex vaticà (Ms. Vat. Lat 3547) en el que 
s’esmenta el temple de Palau del Vallès, concretament fa 
referència a l’any 1.245, quan el temple estava sota les 
directrius del comanador Fra Pere Gil. 

El 22 de març de 1.312, cedint les pressions del rei de 
França Felip IV el Formós, el Papa Climent V declarà una 
Butlla per la supressió de l’ordre dels Templers. Com a 
conseqüència d’això, a l’any 1.319, Palau del Vallès passà a 
l’àmbit dels Hospitalers del Gran Priorat de Catalunya.

A finals del segle XVII, els feligresos, davant la devoció a la 
Santa, li dediquen l’ermita.

La llei de desamortització de Mendizábal, l’any 1.835, fa que 
la capella passi a mans de l’Estat.

Més tard va ser adquirida per un particular.

El culte va desaparèixer a poc a poc, i els objectes més 
importants com el retaule de la Santa, l’ara de l’altar i la 
campana passen a la Parròquia de Santa Maria de Palau-
solità.

L’ermita actualment forma part de les dependències d’una 
casa de pagès.
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Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIN.
BCIN pel Decret de 22 d'abril de 1949.
BCIN i BCIL per la Disposició addicional primera de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
Núm. de registre: 1178-MH / R.I.5115583.

Inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Aquesta construcció es troba situada en l’actualitat en sòl no 
urbanitzable, qualificat de Nucli Rural (Clau NR).

Intervencions 
Restauració / 2000

Bibliografia
VV.AA. / Catalunya Romànica / Enciclopèdia Catalana / 
Barcelona, 1991
GIBERT, Pere / Palau Solitar / Ed. Escudo de Oro / 
Barcelona, 1975
Miret i Sans, Joaquim / Les cases de Templers i Hospitalers 
a Catalunya / Barcelona, 1910
Vilar i Bonet, Maria / VII Congreso de Historia de la Corona 
de Arag
VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 1-6 
octubre / Barcelona, 1962
VALL I RIMBLAS, Ramón / El romànic del Vallès / Ed. Ausa / 
Barcelona, 1983
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 1301

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

El conjunt de la Comanda templera té un gran valor històric, 
com a mostra representativa i tipològica de l’arquitectura 
religiosa dels Templaris a Catalunya. És una important 
mostra del més pur estil romànic i dels sistemes constructius 
i materials emprats en aquella època.

És un dels element arquitectònic més interessant i important 
de Palau-solità i Plegamans, per la definició de volums, la 
imatge global i la qualitat dels elements arquitectònics del 
conjunt. 

Elements a destacar

Cal destacar en general tota l’estructura de parets de 
maçoneria romàniques que formen el tancament de la 
Comanda, així com la capella romànica, les construccions 
annexes, les finestres, l’ull de bou, el campanar, la porta 
d’accés de mig punt adovellada,... 

Desajustos

La mala conservació i el poc respecte  durant molt anys al 
valor històric de l’edifici, han conduït a que caigués tota la 
part posterior de l’església, fet que ha implicat l’aparició
posterior de murs de maó per tancar l’edificació.

Hi ha desajustos molt importants pel que fa a la conservació i 
manteniment del recinte de la Comanda Templera.

Tant l’interior de la capella i dels annexes, com la part 
exterior del recinte estan molt poc cuidats i bastant 
deteriorats, utilitzant-se de magatzem i d’estable per als 
animals.

En la façana principal del conjunt, al costat de la capella, 
s‘han realitzat uns coberts amb estructura metàl·lica i uralita, 
que desmereix molt la imatge exterior de l’edifici, i malmeten 
amb les diferents subjeccions les parts originals.

Una part de la façana presenta un rejuntat de la maçoneria 
amb morter no adequat. 

Estat de conservació

L’edificació presenta en general un estat de conservació
força ruïnós, encara que la façana principal de la capella i el 
mur de tancament de la Comanda estan en més bon estat.

Una de les façanes laterals de les edificacions annexes a la 
capella presenta una esquerda de dalt a baix.

La part posterior de la capella està mig enderrocada.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN), mantenint el nivell de protecció existent.

BCIN pel Decret de 22 d'abril de 1949.
BCIN i BCIL per la Disposició addicional primera de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
Núm. de registre: 1178-MH / R.I.5115583.
El nivell de protecció de la Comanda Templera és Integral (A) 
de Conservació estricta, on s’inclou la capella de Santa 
Magdalena, els edificis annexes a cada banda de la capella i 
el mur de tancament del recinte de la Comanda.
Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir en tot moment la formalització
arquitectònica i tipològica, l’estructura portant, el volum 
original, la composició, les façanes, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta formada per un arc de mig 
punt,,...), així com tot l’interior, en les seves parts originals.

Criteris d’intervenció

En la capella de Santa Magdalena, en els edificis annexes a 
la capella i al mur de tancament del recinte sols es permetran 
les actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i qualsevol intervenció en cap cas suposarà
l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original.
La protecció es fa extensiva a la totalitat de les edificacions i 
les actuacions permeses només s’encaminaran a la 
conservació i posta en valor de l’obra, i a la recuperació dels 
seus valors. 
S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de la façana 
de la capella, de les construccions annexes, i del mur de 
tancament de la Comanda. Mantenir l’entorn immediat dels 
elements originals amb perfecte estat (ordre, neteja, 
imatge,...). No afegir en els elements originals cap element 
sobreposat que desmereixi la imatge global del conjunt. 
Dotar a l’element d’una il·luminació adequada. Eliminar les 
instal·lacions de pals i cables.
En l’entorn de l’edificació a protegir i del mur de tancament 
del recinte, s’ha de tenir cura de les façanes del costat, que 
tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i competir 
amb els elements a protegir, i deslligar qualsevol intervenció
dels elements originals. Totes les actuacions han d’anar 
encaminades sempre a potenciar l’element i el seu entorn 
immediat.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí del Molí nº45-47

-

Residencial (casa) i industrial (molí)

Una part residencial i l’altre en desús

Propietat privada 

000207100DG30C0001QI / 08155A002000470000PM / 
1450807DG3015N0001XK / 1450801DG3015N0001FK / 
1450805DG3015N0001RK

Sòl Urbanitzable, inclòs en el SUD-02. Pla del Molí

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4)
Sistema d’espais lliures i zones verdes (Clau V4)
La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció de la nau és General (B) i del molí, la 
bassa i el rec Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

Les edificacions es troben en el Camí del Molí, que rep 
aquest nom precisament per ser el camí que comunicava el 
Molí amb el centre del poble o nucli antic de Palau.

Actualment l’entorn del molí, la nau i la bassa és 
fonamentalment agrícola; encara que, aquest es troba 
rodejat de sòl urbà amb edificacions de baixa alçada, 
majoritàriament habitatges unifamiliars i un equipament 
públic. 

Descripció / Tipologia

El conjunt es composa de dues edificacions i una bassa 
d’aigua a on arriba una canalització d’aigua feta amb 
maçoneria de pedra de riu.

L’edifici principal anomenat “el Molí”, consta de planta baixa i 
un pis. Al costat dret de la façana principal hi havia un antic 
molí d’aigua, avui parcialment desaparegut i que sembla ser 
que en queden restes al soterrani. Aquesta edificació ha 
sofert diferents modificacions i ampliacions al llarg del temps 
i no conserva el seu aspecte original.

Davant de la casa, es situa la segona edificació més nova 
(sembla ser que és de mitjans del s.XIX), anomenada “el 
Magatzem” o “la Nau” . 

Aquest edifici que és de planta baixa rectangular conserva el 
seu aspecte original amb murs de maçoneria de pedra.

Antigament tenia petites construccions annexes, però 
actualment han desaparegut per manca de manteniment, i es 
troben totalment en runes.

En la part posterior del Molí es troba una bassa d’aigua 
realitzada de maçoneria que es troba en força mal estat. En 
l’actualitat encara es poden observar les diferents parets 
d’aquesta bassa entre la malesa i en alguns casos mig 
enterrades.

Aquesta bassa servia per acumular l’aigua, que provenia del 
rec i de la canalització realitzada amb parets de maçoneria i 
coberta amb volta, per tal de fer funcionar el molí.

Estructura

Possiblement, la casa on es situa el Molí originalment era 
feta de maçoneria i de fang; no obstant, en l’actualitat es 
troba arrebossada, cosa que fa pensar en una modificació
estructural força important del seu estat original.

La nau té una estructura de murs portants de maçoneria de 
pedra i forjats amb  entrebigats de fusta. 

La bassa i la canalització estan fetes de maçoneria..

Coberta

Actualment l’edifici del Molí presenta una coberta inclinada 
d’una vessant amb teula àrab, que ha estat realitzada fa 
pocs anys quan varen rehabilitar la construcció. En canvi, la 
nau conserva la coberta original inclinada a dues vessants 
amb teula àrab. 

Façana

La façana de l’edifici del molí presenta un acabat arrebossat i 
pintat. 

La nau té les façanes amb l’acabat de la maçoneria de 
pedra.

Interior

No es té informació de l’estat de conservació de l’interior del 
Molí. 

La nau sembla que es troba en mal estat, principalment el 
seu interior. Les petites construccions annexes a aquesta 
nau estan actualment en runes.

Es poden trobar restes de les moles del molí en el paviment 
exterior. 
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Aquest conjunt és d’un gran valor i interès històric, i alhora és 
una peça important com a testimoni de l’evolució tipològica i  
arquitectònica.

Els edificis del “Molí” i del “magatzem” són molt importants 
com a mostra de l’arquitectura d’obra civil de l’època. 
Ambdós són edificis amb molta història i molt carismàtics 
dintre de la vida de Palau.

També és important la bassa i la canalització com a mostra 
tipològica d’aquest tipus d'infrastructures.

Elements a destacar

Cal destacar en general tota l’obra de maçoneria, els 
elements i la part original del molí, l’estructura portant de la 
nau i la seva porta principal, així com els murs de la bassa i 
la canalització amb la volta que els cobreix.

Desajustos

En relació al Molí, les rehabilitacions que s’han anat fent al 
llarg del temps han provocat la desaparició de qualsevol 
detall i element que recordi el seu aspecte original, adaptant 
l’edificació a un habitatge més actual.

En relació a la Nau, no hi han desajustos importants, tret 
d’alguna finestra tapiada.

Cal destacar la mala disposició dels cables, dels pals 
elèctrics i d’una senyal de trànsit que fan desmerèixer  
considerablement l’edificació.

Estat de Conservació

L’estat de conservació de la casa on es situa el Molí sembla 
força bona, degut a diverses reformes i remodelacions que 
ha sofert al llarg del temps, però que a la vegada aquestes 
obres han desfigurat l’element important a protegir.

L’estat de conservació de la Nau no és gaire bona. Ha caigut 
part de la teulada i s’aprecia una esquerda important en la 
façana del darrera.

Els edificis annexes estan totalment en runes.

La bassa i la canalització es troben força deteriorades, però 
són fàcilment recuperables.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Aquesta construcció sembla que va ser força important en el 
seu moment, ja que era l’únic molí d’aigua potable del poble.

Sembla que el que avui s’anomena magatzem també va ser 
un lloc força important dintre del poble, ja que es feien les 
festes majors i altres celebracions.

Aquesta casa va pertànyer al Marquès de Sentmenat; i quan 
Francesc Olivé (pare de l’actual propietària) va arribar a la 
casa ja hi havia el molí. forma part de les dependències 
d’una casa de pagès.

Protecció i planejament vigent

No presenta cap tipus de protecció. 

Inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya. 

En l’actualitat, el molí, la bassa i la canalització es troben 
situats en sòl urbà qualificat d’equipaments. La nau es troba 
situada en sòl no urbanitzable qualificat de Protegit d’interès 
agrícola (Clau 22).

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural - Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia - Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32801
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és de Bé Patrimonial d’Interès 
Municipal (BPIM).

El nivell de protecció de la nau i el seu annex és General (B) 
de Conservació amb actuacions limitades.
El nivell de protecció del molí, la bassa i el rec és Parcial (C) 
de Conservació amb actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edifici de la nau s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica, la  tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
façanes, els elements arquitectònic i artístics singulars de les 
façanes (portes, finestres,..).

En el edifici del molí s’ha de mantenir l’estructura portant i els 
elements arquitectònics originals, tant interiors com exteriors.

En la bassa i la canalització (mina) s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica, l’estructura i els elements 
arquitectònic (murs, voltes,..), així com el material, la textura i 
el cromatisme dels elements constructius.
Criteris d’intervenció

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total dels 
elements. Mantenir l’entorn immediat dels elements originals 
amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...). No afegir en els
elements originals cap element sobreposat que desmereixi la 
imatge global del conjunt. Dotar al conjunt d’una il·luminació
adequada. Eliminar les instal·lacions de pals i cables elèctric 
i de telefonia.

En l’entorn del conjunt, tenir cura dels edificis del costat, que 
tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i competir 
amb l’element en qüestió.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

Es podran realitzar les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació,  
reestructuració i ampliació; sempre i quan, no suposi una 
alteració de les característiques i valors de l’element original 
a protegir. També es podran realitzar actuacions d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, dels elements no originals sempre 
i quan no suposi una alteració de les característiques i valors 
de les parts de l’element original a mantenir.

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a les obres, es 
demanarà informe al Departament de Cultura sobre les 
mesures arqueològiques que s’han de prendre.
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C/ Anselm Clavé nº17, cantonada c/ de l’Estació

Segle XX (segons cadastre 1.920). Estil Noucentista

Cooperativa agrària

Ús comercial (botiga de la Cooperativa agrària)

Propietat privada (Cooperativa Agrícola)

1644302DG3014S0001KO

Sòl Urbà No Consolidat, inclòs en el PAU-04. La Cooperativa

Sistema d’equipaments administratiu (Clau E3) i cultural 
- social - religiós (Clau E4)
La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba en el centre urbà de Palau-solità i 
Plegamans, concretament al carrer d’Anselm Clavé
cantonada amb el carrer de l’Estació, molt a prop de 
l’església de Sant Genís i de l’Ajuntament.

Es troba envoltat majoritàriament d’edificacions de baixa 
alçada, encara que també hi ha edificacions de tres i quatre 
plantes. 

Descripció / Tipologia

L’ús original de l’edifici era de Cooperativa agrària i 
actualment és la botiga de la Cooperativa (ús comercial).

L’edifici és de planta rectangular, amb una planta d’alçada i 
una alçada reguladora força important, degut al seu ús 
originari. 

Estructura

L’estructura és de murs portants amb encavallades de fusta.

Coberta

Coberta a dues aigües de teula àrab i carener perpendicular 
a la façana principal. 

Façana

En les façanes hi ha un clar ordre en la disposició i en el 
tipus de forats. Les dues façanes s’ordenen mitjançant uns 
eixos verticals que determinen la posició dels diferents forats.

La façana principal es composa simètrica respecte a un eix 
central, amb un component clarament vertical, rematada per 
un coronament a manera de barana o ampit que amaga la 
coberta amb elements modernistes.

Les façanes presenten unes formes ondulants, amb unes 
finestres i forats seguint amb el gust modernista- noucentista; 
encara que, en conjunt l’edifici es considera d’estil 
noucentista.

L’entrada principal orientada a l’est és un arc de mig punt, i a 
banda es situen dues obertures, una d’elles cegues, amb 
forma trilobulada. Aquesta seqüència d’obertures, dues 
trifoliades i una central d’arc de mig punt, es repeteix en la 
façana nord. En aquesta banda, s’obren en un nivell 
superior, tres petites obertures (óculs) amb forma de creu, 
l’eix vertical de les quals es troba arrodonit. Aquestes 
divisions modulars del mur lateral es veuen accentuades per 
pilars adossats.

L’acabat de la façana és un arrebossat i pintat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

El 1.916 va néixer el Sindicat Agrícola amb l’objectiu de 
facilitar als pagesos l’adquisició d’adobs a bon preu i 
aconseguir facilitats de pagament.
Gràcies al moviment econòmic el Sindicat va arribar fins i tot 
a tenir una “Caja Rural”. Actualment és la Cooperativa 
Agrícola.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32800
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és un testimoni molt important com a mostra 
representativa de l’arquitectura noucentista a Catalunya.

Té un valor històric indiscutible, i és un important testimoni de 
l’evolució de l’arquitectura de Palau, de la tipologia, dels 
sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics. Es 
una peça a destacar a causa del seu emplaçament i la seva 
posició tan singular amb una significació adquirida al llarg del 
temps. L’edifici es interessant per la qualitat de les façanes, 
la seva composició, i per la qualitat dels diferents elements 
arquitectònics.

Elements a destacar

Podríem destacar de forma global les magnífiques façanes i 
els elements ornamentals i arquitectònics (finestres, forats, 
coronament, ...) d’estil modernista - noucentista.

Desajustos

Hi han desajustos importants pel que fa a la imatge de 
l’edifici.

Cal destacar en la façana, la mala disposició dels cables 
d’electricitat i de telefonia, de les diferents caixes de les 
instal·lacions, dels elements de suport metàl·lic del cablejat, 
de les senyals de trànsit, de les lluminàries penjades 
directament a les façanes, que desmereixen 
considerablement la imatge de l’edificació.

La disposició en l’entorn urbà immediat dels diferents 
elements i mobiliari urbà (senyals de tràfic, quiosc de la 
ONCE,..) fan desmerèixer també la imatge global.

La manca de manteniment ha provocat que caigués part de 
l’arrebossat i de pintura de les façanes, fent desmerèixer 
considerablement l’edifici.

Estat de Conservació

L’estat de conservació d’aquest edifici no és gaire bo, 
fonamentalment per la falta de manteniment.

En l’exterior es poden apreciar algunes fissures a la façana, i 
algunes caigudes de l’acabat superficial d’aquesta.

Hi ha moltes humitats en l’interior, i les encavallades es 
troben en força mal estat per falta de manteniment.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), mantenint la protecció existent.

El nivell de protecció de l’edifici és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En el edifici del Sindicat s’ha de mantenir formalització
arquitectònica i tipològica, l’estructura portant, el volum de 
l’edifici, les façanes i els elements arquitectònics singulars 
originals (obertures, cornises, coronament, elements de 
decoració, etc.).

S’ha de respectar el material, la textura i el cromatisme pel 
que fa a la imatge externa de l’edifici.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En la façana només es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; 
sempre i quan, no suposi una alteració del volum de l’edifici i 
de les façanes.

En l’interior de l’edifici es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, 
enderroc, substitució i reconstrucció, sempre que no suposi 
una alteració externa de l’edifici i de la formalització espaial
que determina l’estructura d’encavallades.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a l’edifici d’una 
il·luminació adequada.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Plaça de la Vila nº1

Construcció del s. XVII, amb reformes de principis del s. XX 
Arquitectura popular amb uns certs elements modernistes

Antiga Casa del Comú

Casa Consistorial (equipament municipal)

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

1645701DG3014N0001UQ

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipaments administratiu - serveis (Clau E3) 

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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Finalment la façana queda coronada amb un fris amb la 
inscripció “Casa consistorial”, que amaga darrera seu 
l’estructura de la coberta a dues aigües.

La façana posterior també presenta un treball de composició
i uns elements escultòrics prou destacats. Cal mencionar les 
obertures dobles en la planta baixa i la triple obertura en la 
part central del primer pis i dues finestres més a banda i 
banda d’aquesta darrera. Totes les finestres de la façana 
posterior són d’arc rebaixat. Corona aquesta façana nord una 
ornamentació realitzada per l’arquitecte Falguera on hi 
destaca una orla amb la data de la construcció, 1908. La part 
superior d’aquesta ornamentació segueix l’estil d’altres obres 
de l’arquitecte, realitzat amb trencadís de ceràmica vidrada.

Interior

En l’interior cal destacar l’escala de tram recte en el centre 
de la planta baixa. Aquesta dóna accés a la sala de plens, on 
es conserven unes teles que narren la història de Palau-
solità i Plegamans.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba al mig del casc urbà, entre la plaça de la 
Vila i la  plaça de l’Onze de Setembre. Es troba envoltat 
majoritàriament d’edificacions de baixa alçada, encara que 
també hi ha edificacions de tres i quatre plantes.

Descripció / Tipologia

Aquest és un edifici de certa importància en la vida de la Vila 
de Palau, per ser la Casa Consistorial. L’especial situació de 
l’edifici entre dues places (pl. de la Vila i de l’Onze de 
Setembre) ens remarca encara més la importància de 
l‘edifici.

L’edifici és de planta rectangular i dos plantes, que 
s’accedeix a través d’una escala central, al voltant de la qual 
es disposen de totes les dependències municipals amb 
obertures a la façana. 

Coberta

La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular 
a la façana, i realitzada amb teula àrab. 

Façana

En les façanes hi ha un clar ordre en la disposició i en el 
tipus de forats. 

La façana principal i la façana del darrera que dona a la pl. 
Onze de Setembre es composen simètricament respecte a 
un eix central, amb un component clarament vertical, 
emfatitzades i rematades per un coronament a manera de 
barana o ampit que amaga la coberta en el cas de la façana 
principal, i per un coronament amb un petit frontó d’estil 
modernista en la façana del darrera.

Les façanes laterals s’ordenen mitjançant uns eixos verticals 
que determinen la posició dels diferents forats.

S’ha de destacar fonamentalment la façana principal; ja que, 
a part de ser la més elaborada de totes, és la que ens dona 
la memòria històrica i la imatge, que tenen els ciutadans de 
Palau-solità i Plegamans, d’aquesta construcció. 

Aquesta façana ha estat modificada al llarg dels anys. 
L’entrada principal situada en el centre està formada per un 
arc de mig punt, i a banda i banda s’hi situen dues portes 
més petites rectangulars. Els dos nivells de l’edifici es veuen 
accentuats per una balconada que uneix les tres obertures 
del pis superior, totes elles de les mateixes dimensions i de 
forma rectangular. 
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REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Els inicis d’aquesta casa sembla que es poden remuntar en 
el s. XVII.

El municipi de Palau-solità i Plegamans és el resultat de la 
unió administrativa de dues parròquies: Palau-solità i 
Plegamans. Aquesta unió ja consta documentada a l’any 
1440; no obstant, no va ésser fins l’any 1698 en què els 
prohoms de l’època varen decidir l’adquisició d’una casa del 
Comú.

Aquesta casa va funcionar com hostal durant molts anys, 
arrendat pel consistori; encara que a la vegada, aquest 
consistori es reunia, d’en tant en tant, a la sala de la casa.

Al llarg del temps aquest edifici es va anar deteriorant, i 
l’estat d’aquest en el 1868 era molt precari, fet que va fer 
decidir la necessitat de realitzar una rehabilitació integral 
d’aquest i donar-li un altre ús. En aquesta època es va 
encarregar un projecte global de rehabilitació de l’edifici, per 
tal de realitzar la implantació d’una escola, que mai es va 
realitzar.

A principis del segle XX els baixos d’aquest edifici es varen 
utilitzar per les escoles nacionals.

La façana posterior, orientada a nord, fou remodelada per 
l’arquitecte modernista-noucentista Antoni Falguera i Sivilla, 
a principis del segle XX. Corona aquesta façana nord una 
ornamentació realitzada per l’arquitecte Falguera on hi 
destaca una orla amb la data de la construcció (any 1.908).

Protecció i planejament vigent

No presenta cap tipus de protecció. 
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

Durant el l’any 2010 es van realitzar les obres de 
rehabilitació, on es va reestructurar la part interior, incloent 
un ascensor, i es va rehabilitar tota la part exterior de l’edifici.

Bibliografia

VVAA. “Història de l’Ajuntament de Palau de Plegamans”. 
Quatrepins. Quaderns de Cultura.1998. Ajuntanent Palau-
solità i Plegamans.

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és un clar exemple tipològic de cases consistorials 
de principis del segle XX. És un exemple molt interessant de 
l’evolució de l’arquitectura a Palau-solità i Plegamans, dels 
sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics. 
Interessant per la seva composició, per la volumetria, els  
acabats, i per la qualitat de definició dels elements 
arquitectònics.

Elements a destacar

Es pot destacar en general la façana principal, que és la més 
treballada i representativa de la memòria històrica del 
municipi; la façana posterior, on destaca el coronament 
d’estil modernista realitzat per l’arquitecte Falguera amb 
trencadís de ceràmica vidrada, on es llegeix  amb números 
romans la data de la reforma (MCMVIII).

A l’interior de l’edifici podem destacar l’escala d’accés a la 
planta noble, la sala de plens, així com la tipologia de planta 
basilical  que presenta l’edifici .

Desajustos

Els desajustos que poguessin haver s’han resolt amb l’última 
rehabilitació realitzada.

Estat de Conservació

El grau de conservació general és bo.

A l’interior, l’estat de conservació és adequat degut a la 
rehabilitació realitzada.
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En l’interior de l’edifici es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, 
ampliació, addició, enderroc, substitució i reconstrucció, 
sempre que no suposi una alteració de la formalització
arquitectònica i tipològica de l’equipament en planta basilical 
de tres naus, i es conservi l’accés a la planta noble i la sala 
de plens.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja, imatge, urbanització,...) i lliure 
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). No afegir 
i eliminar en les façanes els element sobreposats que 
desmereixen la imatge de l’edifici (cables elèctrics i de 
telefonia, caixes i pals de les diferents instal·lacions, aparells 
d’aire condicionat,...). Dotar a l’edifici d’una il·luminació
adequada. 

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció de l’edifici és Parcial (C), de
conservació amb actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

L’edifici ha de conservar la façana principal, el volum de 
l’edifici i la imatge i la composició de les façanes laterals i 
posterior.

En l‘edifici de la Casa Consistorial es recomana mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, les dues façanes 
principals i la seva estructura portant, i elements 
arquitectònics singulars i originals (cornises, coronaments, 
elements de decoració, etc.).
S’ha de respectar el material i la textura, pel que fa a la 
imatge externa de l’edifici.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.
En la façana principal només es podran realitzar actuacions 
de manteniment, consolidació, conservació i restauració; 
sempre i quan, no suposi una alteració d’aquesta.
En la façana de la pl. Onze de Setembre només es podran 
realitzar actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració; així com l’eliminació d’elements no 
originals d’ornamentació; sempre i quan es respecti la 
simetria d’aquesta i no suposi una alteració substancial.
En les façanes laterals es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, 
ampliació, addició, enderroc, substitució i reconstrucció, 
sempre que no suposi una alteració de les façanes 
principals, de la formalització tipològica de l’equipament, de 
la volumetria, i dels valor compositius de ritme i ordre de les 
façanes secundàries.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de Can Duran cantonada amb la ctra. de Sentmenat

Segons cadastre la construcció és del 1930

Industrial (bòbila)

Actualment es troba en desús i en estat força ruïnós

Propietat privada

0244601DG3004S0001JT

Sòl Urbanitzable (SUD-03. Camí de Sentmenat)
Sistema d’equipament cultural-social-religiós (Clau E4) i 
mediambiental (Clau E9). Sistema d’espais lliures i zones 
verdes (Clau V4).

La categoria de protecció és BPIM.
El nivell de protecció de la xemeneia és Integral (A) i el de 
l’antic forn Parcial (C)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Bòbila de Can Duran                                                   1.06
__________________________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Sembla ser que la bòbila és de principis del s.XX, i en 
concret dels anys 1.930 (segons dades aportades pel 
cadastre).
La fàbrica actualment es troba abandonada.

Protecció i planejament vigent

No presenta cap tipus de protecció. 
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbanitzable programat i qualificat de zona 
de desenvolupament residencial int.4 (clau 12d2) i també
Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de lliure 
permanent (clau 21)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32802

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba en la intersecció de la ctra. de Sentmenat 
amb el camí de Can Duran (camí que passava per davant de 
la Masia de Can Duran, família de reputació i lligada a la 
història de Palau).

La bòbila es troba envoltada majoritàriament de sòl no 
urbanitzable amb ús agrícola, i per algunes d’edificacions de 
baixa alçada del barri de La Sagrera.

Descripció / Tipologia

El recinte està format per diferents construccions que 
donaven servei a la cadena de producció industrial de la 
bòbila (forns, assecadors, edificacions annexes, ...)

Totes les construccions tenen les parets d’obra vista i els 
sostres són de teula àrab o d’uralita. 

Els cossos dels forns consten d’unes voltes de canó de mig 
punt de maó cuit, que és on s’apilaven els maons per tal de 
coure’ls. Els cossos dels forns presenten possiblement un 
reomplert de terra i un segon mur exterior igualment de maó
cuit cobert amb sostre de teula àrab o d’uralita, al igual que 
les altres construccions annexes.

En el recinte presideix en alçada una xemeneia de planta i 
secció quadrangular, feta de maó cuit i de forma tronco
piramidal.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

La bòbila és una mostra tipològica important de l’arquitectura 
industrial de principis del segle XX. És un clar exemple dels 
sistemes constructius i dels materials emprats en la 
construcció d’aquest tipus d’instal·lacions. No es tracta d’un 
construcció molt singular, però te un valor històric 
considerable. El conjunt de la bòbila és interessant des del 
punt de vista arquitectònic de definició de volums i imatge 
global del conjunt.

Elements a destacar

La xemeneia de secció rectangular i de forma tronc piramidal 
és l’element més destacable del conjunt.  Cal destacar també
les parets i les voltes realitzades de maó, actualment 
recremades per l’ús, que formaven els forns de la bòbila.

És important de destacar les eines,  la maquinària, els 
materials emprats en el procés industrial de la bòbila,..., que 
en l’actualitat estan abandonats en tot el recinte, i que seria 
força important de recuperar. 

Desajustos

Possiblement el desajust més important és la manca de 
conservació i manteniment del recinte, i l’estat total d’abandó
que presenta, fet que pot fer possible la desaparició de molts 
dels elements que podrien ser recuperables.

Estat de Conservació

L’estat de conservació de la xemeneia és força bo; encara 
que de forma general, el recinte industrial de la bòbila
presenta un estat de conservació deplorable. 
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).
El nivell de protecció de la xemeneia és Integral (A) i el de 
l’antic forn Parcial (C) de Conservació amb actuacions 
condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de conservar íntegrament la xemeneia. En el complex 
industrial de la bòbila s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica en la disposició de les diferents 
construccions, els elements arquitectònics singulars originals 
(xemeneia, forns, ...), així com les maquinàries, eines i 
materials emprats en el procés industrial de la bòbila, que en 
l’actualitat estan abandonades dins del recinte.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar el complex i el seu entorn immediat.

A la xemeneia només es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i en 
cap moment, les actuacions no suposaran una alteració de la 
xemeneia.

En els forns només es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i en 
cap moment, les actuacions no suposaran una alteració
d’aquests en la seva part interior.

Pel que fa al resta de construccions, es podran realitzar 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació, 
restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració, 
modernització, ampliació, addició, enderroc, substitució i 
reconstrucció, sempre que no suposi una alteració
substancial externa de la disposició i la volumetria de les 
diferents construccions existents, es a dir que, la disposició
de les futures edificacions sigui similar a la disposició
existent, seguint amb la disposició tipologia del conjunt.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de la 
xemeneia i dels elements arquitectònics i industrials a 
considerar. Mantenir l’entorn urbà immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja, imatge,...), i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt. Eliminar de les façanes i 
del complex de la bòbila els element sobreposats que 
desmereixen la imatge global (cables elèctrics i de telefonia, 
caixes, elements de suport de les instal·lacions,...). Dotar al 
conjunt de la bòbila d’una il·luminació adequada.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Passeig de la Carrerada nº49, cantonada amb la Rambla 
del Mestre Pere Pou

S. XX (any 1.934). Estil Racionalista (GATPAC)

Equipament escolar. CEIP Josep Maria Folch i Torres

Equipament escolar. CEIP Josep Maria Folch i Torres 
(infantil)

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

1443503DG3014S0001MO

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipament docent (Clau E1)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Integral (A)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba a prop del nucli antic de Palau-solità i 
Plegamans, en el passeig de la Carrerada cantonada amb la 
Rambla del Mestre Pere Pou, carrer de certa importància ja 
que és el carrer principal en creuar la Riera. L’edifici es troba 
envoltat principalment d’edificacions de baixa alçada, 
majoritàriament habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

L’edifici és de planta baixa i composició modular de 
superfícies planes, amb grans finestrals que serveixen per 
organitzar els espais sempre a partir de la seva funcionalitat.

En el seu inici estava format per quatre aules per quaranta 
alumnes, amb els serveis corresponents.

Cada classe comunica amb una terrassa descoberta, i el 
corredor és el vestíbul i guarda-roba. L’escola es comunica 
amb l’exterior a través d’un porxo mitjançant una rampa 
d’accés. Els serveis i els urinaris tenen ventilació transversal.

A l’exterior, els murs plans i arrebossats  responen al mateix 
interès funcional propi de l’estil racionalista de l’edifici.

En general la seva estructura funcional feia les aules 
còmodes, lluminoses i ben ventilades.

Estructura

Possiblement l’estructura és de murs portants amb forjats de 
formigó i bigues de ferro.

Coberta

El cossos de les edificacions tenen la coberta molt poc 
inclinada d’una sola vessant.

Façana

La façana es caracteritza per la seqüència de grans 
finestrals, separats per murs a manera de contraforts. 
Predomina l’horitzontalitat. Cada mòdul té com accés una 
rampa.

Interior

Hi ha continuïtat amb l’exterior gràcies a la transparència 
dels espais dividits per grans finestrals.

Contrasten els espais enguixats i pintats amb els espais on 
es deixa veure el material de construcció, el formigó.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

L’edifici va ser construït l'any 1.934, és d'estil racionalista, i 
va ser projectat pels arquitectes Josep Lluís Sert i Josep 
Torres Clavé (GATCPAC). 

Des de principis dels anys 30, a Catalunya i a la resta 
d’Europa es va anar desenvolupant un moviment atent a les 
demandes socials, facilitat per la proclamació de la II 
República. Aquest moviment proposava unes condicions de 
vida molt més favorables, i això afectava al disseny dels 
espais públics i privats i dels diferents edificis.

El GATPAC (Grup d’Arquitectes Catalans per al Progrés de 
la Cultura Contemporània) va ser fundat per  Josep Lluís Sert
al novembre de 1.930. Aquest moviment promovia una sèrie 
d’idees a tenir en compte al construir una escola: espai i 
mobiliari proporcionats a les dimensions del nen, bona 
orientació, fàcil connexió de les aules amb l’exterior, bona 
ventilació i màxima il·luminació. Amb aquestes premisses es 
construí la nostra escola.

Aquestes escoles foren ideades com a “escola tipus”, com a 
model a seguir en posteriors grups escolars. Tant els 
materials com els obrers del ram van ser de Palau i rodalies, 
utilitzant tècniques de construcció habituals de l’època, però 
afegint-hi bigues de ferro per aconseguir finestrals més 
amplis. 

Si bé les classes van començar dintre de l’any escolar 1.934-
1.935, la inauguració oficial de l’escola va ser el 5 d’abril de 
1.936.

Als anys cinquanta es va fer una ampliació a la façana oest, 
sense respectar el sistema originari de cossos autònoms.

Durant tots aquests any, fins al dia d'avui, les Escoles Velles 
han vist passar per les seves aules una bona part dels nens i 
nenes de Palau.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL.
Inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat d’equipament escolar (Clau 
Ge)
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és molt important com a testimoni tipològic 
d’equipament escolar del s. XX d’estil racionalista a 
Catalunya.

L’edifici és molt important des del punt de vista arquitectònic, 
per la seva definició de volums, imatge global, composició de 
les façanes, i és una mostra representativa de l’arquitectura 
moderna del segle passat i dels sistemes constructius i 
materials emprats.

Elements a destacar

Aquesta és una arquitectura que es caracteritza per la seva 
neutralitat i austeritat. Cal destacar el conjunt de volums  
regulars i geomètrics, l’horitzontalitat de les línies directrius, i 
els espais que van formant.

No és destaquen petits elements ni detalls en particular, sinó
la racionalitat i la senzillesa del conjunt, que determinen una 
imatge global i una manera d’entendre l’arquitectura.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Cal destacar la mala col·locació dels cables i antenes de 
telecomunicacions a la teulada de l’edificació que la fan 
desmerèixer considerablement.

Estat de Conservació

L’estat de conservació general és força bo. Presenta algunes 
taques d’humitat a l’interior de l’edificació i a la façana.

Seria oportú de realitzar un manteniment més exhaustiu de 
l’exterior amb certa regularitat.

Intervencions

Reforma i ampliació de l’escola 

Bibliografia

BOHIGAS, Oriol / Polèmica arquitectura catalana / Edicions 
62 / Barcelona, 1970
MIRALLES, Francesc / L’època de les avantguardes, 1917-
1970 / Edicions 62 / Barcelona, 1983
VENTURA I VILA, Lluís / El meu poble / Barcelona, 1985
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27518
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), mantenint la categoria existent.

El nivell de protecció és Integral (A) de conservació estricta

Elements subjectes a protecció i conservació

En aquest edifici s’ha de mantenir formalització
arquitectònica i tipològica, l’estructura portant, el volum de 
l’edifici, la imatge, les façanes i els elements arquitectònics 
singulars originals (obertures, cornises, coronaments, 
voladissos, etc.).

S’ha de respectar el material, la textura i el cromatisme pel 
que fa a la imatge externa i interna de l’edifici.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En la façana només es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; 
sempre i quan, no suposi una alteració del volum de l’edifici, 
de la seva imatge exterior i de les característiques i valors 
dels element original.

En l’interior de l’edifici es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, així
com de reforma i rehabilitació en algunes dependències de 
serveis, sempre i quan no s’alteri la formalització
arquitectònica i tipològica, la imatge global, els espais 
comuns de comunicació (passadissos, rampes, accessos, 
vestíbul,...), i les característiques i valors de l’edifici original.

Es permetrà l’enderroc de les obres afegides (no originals).

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure d’elements que 
puguin desmerèixer la imatge de l’element (senyals de tràfic, 
contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar de les façanes els 
element sobreposats que desmereixin la imatge de l’edifici 
(instal·lacions, elements de suport, caixes, cables elèctrics i 
de telefonia,...). Dotar a l’edifici d’una il·luminació adequada.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Barri de La Sagrera, en la plaça de Sta. Maria

Segle XII (amb moltes reformes posteriors). Estil Romànic

Església parroquial de Palau-solità

Església parroquial

Propietat privada (Bisbat de Barcelona)

0841805DG3004S0001ZT

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Integral (A)
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A la dreta de la façana principal sobresurt el cos que 
correspon al costat curt de la planta en creu, on s’observa 
una placa de ceràmica representativa del l’època de la 
reforma i reconstrucció, protegida igualment amb un petit 
ràfec de doble vessant.

La imatge global és força homogènia, gràcies a la utilització
d’un únic material (pedra) per a totes les façanes.

Interior

L’interior és també de maçoneria de pedra vista amb els 
sostres enguixats, pintats i decorats. Tot l’interior està
decorat amb talles de fusta i figures. El terra és principalment 
de pedra encara que algunes capelles tenen un terra 
ceràmic.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’església es situa al barri de La Sagrera a la plaça de Santa 
Maria, nom que li ve donat per l’església que la presideix. 

L’església es troba envoltada per construccions de baixa 
alçada que formen el casc antic del barri de La Sagrera.

Descripció / Tipologia

L’església és del segle XII, d’estil romànic, no obstant ha 
sofert bastants modificacions al llarg de la història. 

L’edifici ha perdut la seva estructura originària, ja que es 
suposa que comptava amb una planta central de creu grega, 
amb l’orientació perpendicular a l’actual, formada per una 
volta de canó, capçalera d’absis i el creuer, aixecant en 
aquest últim la façana principal i obrint-hi la porta d’accés. 

Posteriorment,  la nau va ser allargada i orientada en sentit 
nord - sud, passant a ser planta de creu llatina formada per 
una nau i dues capelles situades una enfront a l’altre. Dins 
de les modificacions, també van desaparèixer els absis i el 
campanar.  

La planta quadrada és del segle XVI i l’ampliació de la nau 
es pot diferenciar des de l’exterior pel canvi d’alçada i de 
material.

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maçoneria de 
pedra i forjat amb volta de mig punt a la nau central. A les 
capelles laterals, trobem forjats de volta d’aresta i forjats amb 
petxines i voltes semiesfèriques. Les capelles laterals de 
l’absis, estan fetes amb forjat d’entrebigat de fusta.

Coberta

La teulada és de dues vessants amb teula àrab, i amb 
carener perpendicular a la façana.

Façana

La composició de la façana principal és mol simple. La regula 
un eix central de simetria que es compon de la porta 
adovellada d’accés amb arc de mig punt, i a sobre, una 
rosassa amb reixa senzilla per la part exterior i vitrall 
emplomat. 

A l’esquerra d’aquesta façana es situa la torre i campanar de 
planta quadrada, on s’observa una porta secundària i una 
placa de ceràmica amb la representació de la Verge Santa 
Maria, que dona nom a l’església, protegida per un petit ràfec 
de doble vessant. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Es troben documents d’aquesta església del segle X a l’arxiu 
del Monestir de Barcelona.
Segons el pergamí que es troba a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, la consagració del Temple de Santa Maria de 
Palau-solità va ser el 14 de novembre de 1.122, la cerimònia 
de consagració la va realitzar l’arquebisbe de Tarragona i 
bisbe de Barcelona, Sant Oleguer.

Cap a l'any 1307 es va canviar l'orientació de l'església, 
segons manà el bisbe Ponç de Gualba.

La pica baptismal  té la data esculpida a la mateixa pedra: 
1.498.

El 1.506 un incendi va cremar gran part del temple, afectant 
el campanar i la volta de la nau, que es van haver de 
reconstruir nous.

El 1.513 s'encarregà un retaule per a l'altar major al Mestre 
d'Artés-pintor anònim de l'escola valenciana, que el pintà
amb dos deixebles seus.

És important també el retaule de l'altar del Roser, amb un 
antipende de ceràmica fet per Llorenç Pasollas, un dels 
grans ceramistes de Catalunya del segles XVII.

Fins l'any 1.933 hi havia un pas que comunicà la l'església 
amb la rectoria, construït l'any 1.575 per poder guardar millor 
els tresors, i que es conservaven un conjunt d'importants 
peces d'orfebreria que daten del segles XVI.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Té un valor històric indiscutible, i alhora es una peça 
important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura 
religiosa a Catalunya. És una notable església d’estil romànic 
que té els seus orígens en el s.XII.

És un dels elements arquitectònic mes interessants i 
importants de Palau-solità i Plegamans, ja és l’element que 
presideix el barri de La Sagrera, donant un cert sentit en el 
seu origen i en la seva història.

És important per la definició del volum, la imatge global, la 
qualitat dels elements arquitectònics de la façana, que 
mostren els materials i els sistemes constructius emprats en 
aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar en general l’estructura de parets de carreus, la 
nau en volta de canó, la torre del campanar  de planta 
quadrada, així com la porta principal adovellada.

Destacar fonamentalment els elements escultòrics i pictòrics 
que es troben en l’interior de l’església, com son un retaule 
gòtic del mestre d’Artés, un altre renaixentista, una ceràmica 
del segle XVII i una pica baptismal del 1.498.

Desajustos

No hi han desajustos molt importants.

Es podria mencionar la col·locació d’una instal·lació d’aire 
condicionat en una de les façanes de l’edificació, i la 
presència de cables elèctrics i de telecomunicacions que fan 
desmerèixer l’aspecte general de l’església.

També cal destacar la mala reforma i rehabilitació de la casa 
del costat, que fa desmerèixer totalment la imatge del conjunt 
de La Sagrera i de la pròpia església.

Estat de Conservació

L’estat de conservació és força bo, gràcies a les reformes 
realitzades i al manteniment que s’està fent.

L’interior mostra algun punt amb humitats i petites fissures a 
les pintures de les parets i sostres. 

Protecció i planejament vigent

Actualment declarada BCIL.
Inclosa en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970
GIBERT, Pere / Palau Solitar / Ed. Escudo de Oro / 
Barcelona, 1975
VV.AA. / Catalunya Romànica / Enciclopèdia Catalana / 
Barcelona, 1991
VALL I RIMBLAS, Ramón / El romànic del Vallès / Ed. Ausa / 
Barcelona, 1983
VENTURA I VILA, Lluís / El meu poble / Barcelona, 1985
RIUS I SERRA, Josep / Cartulario de Sant Cugat del Vallès / 
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Sant Cugat del Vallès. / Museu d’Història de Sabadell / 
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Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), mantenint la categoria de protecció existent.

El nivell de protecció és Integral (A) de conservació estricta.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, la composició, les façanes, el 
material, la textura, el cromatisme, els elements arquitectònic 
i artístics singulars de les façanes (finestres, porta principal 
adovellada formada per un arc de mig punt,,...), així com tot 
els elements de l’interior. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

Sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i qualsevol 
intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a 
l’edifici d’una il·luminació adequada
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Es situa en l’interior del recinte de Can Gordi

Consagrada el S.XII. Originàriament d’estil Romànic.
Actualment ha sofert una reconstrucció total

Capella de Sant Genis inclosa en el conjunt parroquial de 
Plegamans
En desús. S’utilitza temporalment de magatzem

Propietat pública (Generalitat de Catalunya)

2043602DG3024S0001JD

Sòl No Urbanitzable

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Integral (A )
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’església es situa en el Camí de la Serra, antigues terres de 
Plegamans, a tocar de l’antiga masia Can Gordi i actualment 
Centre Educatiu “Els Castanyers”. Aquest camí porta al 
Castell de Palau.

Descripció / Tipologia

La Capella de Sant Genís és una petita edificació d’origen 
romànic, d’un sol espai i una sola planta.

Actualment és un edifici petit d’una sola nau de planta 
rectangular, de 8 x 5 metres, amb dues entrades. Antigament 
formava part d’un edifici més gran, els fonaments del qual 
estan soterrats i no es veuen. L’antiga església tenia planta 
de creu llatina amb unes mides de 22 metres de llargada i 8 
metres d’amplada.

Actualment l’edifici serveix de magatzem de mobiliari del 
Centre Educatiu “Els Castanyers” i està pendent de 
rehabilitació.

Estructura

Originàriament, constava d’estructura de murs portants de 
maçoneria de pedra amb volta de mig punt.

Cobert

La coberta és inclinada a dues vessants amb teula àrab i 
carener perpendicular a la façana principal.

Façana

La façana original era de maçoneria de pedra de riu, amb 
porta d‘accés amb arc de mig punt i finestra en forma d’ull de 
bou a sobre.

S’observen restes de l’antiga capella de l’església romànica, 
en les que cal destacar en la cantonada esquerra de la 
façana principal, una columna amb el capitell on trobem 
l’angelet amb una inscripció.

A la façana lateral hi ha una porta de servei d’entrada en arc 
de mig punt i seguint l’eix vertical un petit campanar 
d’espadanya de paret, mentre que les dues façanes restants 
són opaques. 

Interior

L’interior està format per una sola sala on l’altar es situa al 
fons on hi ha un petit esglaó.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

L’antiga església romànica de Sant Genís va ser consagrada 
per Sant Oleguer el 1.112. Va arribar fins al segle XX sent 
l’única església que es trobava a les terres de Plegamans. 
Malauradament, va ser cremada dues vegades durant la 
Guerra Civil i finalment va desaparèixer.
El que resta ara és una petita part del que va ser la església 
de Sant Genís, els fonaments de la qual estan soterrats i no 
es veuen..
Actualment la capella forma part del Centre Educatiu Els 
Castanyers.

Protecció i planejament vigent

No presenta cap protecció en l’actualitat. Inclòs en 
l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

VV.AA. / Catalunya Romànica / Enciclopèdia Catalana / 
Barcelona, 1991
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32521
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric indiscutible com a mostra 
representativa de l’arquitectura religiosa de Plegamans. 

No es tracta d’un edifici molt singular, ja que es conserva ben 
poca cosa del conjunt original, però té un valor històric 
considerable.

Els pocs elements originals que es conserven són una 
important mostra del més pur estil romànic i dels sistemes 
constructius i materials emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar fonamentalment les restes de l’arc que es troba 
al costat esquerra de la façana principal, on es troba la figura 
d’un àngel amb una inscripció, i que possiblement és una de 
les úniques peces originals de l’antiga església.

Cal destacar també l’obra de maçoneria, la volta que cobreix 
la petita nau que forma l’església i el campanar.

Desajustos

L’acabat de la façana principal no s’ajusta a l’aspecte 
original. La porta no presenta l’arcada pròpia de l’estil 
romànic, l’arc de pedra està inacabat i sembla que s’hagi 
hagut de tapiar la part superior de la façana, per sobre de la 
porta principal.

L’interior presenta un acabat arrebossat vist en molt males 
condicions, i sembla que s’hagi tapiat una  petita finestra en 
una de les façanes laterals.

Cal destacar la presencia d’una porxada construïda amb 
estructura tubular metàl·lica i coberta d’uralita a tocar de 
l’edificació, que la desmereix considerablement.

Estat de Conservació

Actualment l’estat de conservació de l’església és molt 
dolent, ja que no es conserven pràcticament restes originals 
del conjunt de Plegamans, segurament degut a que l’edifici 
va patir un incendi.

El manteniment i la conservació, que se’n fa actualment del 
conjunt, és força deplorable.

Sembla que hi hagin humitats i possibles esquerdes a 
l’interior de l’edificació.
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Antic conjunt parroquial de Plegamans                                        2.02
_________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció és Integral (A) de conservació estricta.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes, el material, la 
textura, el cromatisme, i els elements arquitectònic singulars 
de les façanes (principalment les restes de l’arc on es troba 
la figura de l’àngel amb una inscripció) segons el seu estat 
original, així com tot els elements de l’interior. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

Sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i qualsevol 
intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors dels elements originals.

Es permetrà l’enderroc de les obres afegides i els elements 
no originals, sempre que no suposi una contradicció amb el 
manteniment de les parts originals i dignes de ser 
conservades.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les construccions annexes, 
per tal que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element. 
Eliminar en les façanes els elements sobreposats que 
desmereixin la imatge de l’edifici. Dotar a l’edifici d’una 
il·luminació adequada.
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Cementiri de Palau-solità 2.03
_________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Ctra. de Sentmenat nº 75 (segons cadastre)

A principis del s. XX. Estil Eclèctic

Cementiri de Palau-solità

Cementiri

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

0045801DG3004N0001MB

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipament funerari - cementiri (Clau E6)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Integral (A)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

El cementiri es situa a les afores de la població, a la carretera 
de Sentmenat.

La carretera rep aquest nom ja que és el vial de comunicació
que tradicionalment unia Palau amb Sentmenat. L’entorn 
immediat del cementiri el formen principalment sòls agrícoles.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’un cementiri construït a principis del segle XX i 
d’estil eclèctic.

Destaquen fonamentalment dos elements dintre d’aquest 
cementiri: el tancament del recinte format per la porta 
d’entrada i el mur, i el Panteó de la família Duran.

Porta d’entrada 

L’entrada consta d’una porta amb arc de mig punt de maó en 
un mur realitzat amb pedra, però ornamentat amb unes 
arcuacions cegues de maó seguint l’estil romànic llombard. 
L’arc es subjecta sobre dues petites columnes de pedra; de 
fust llis, capitell ornamentat amb fulles d’acant i calaveres, i 
base d’estil corinti, sobre un basament de maó.

Just en la clau de l’arc de la porta d’entrada trobem una 
pedra trapezoïdal amb una inscripció gravada en la pedra. 
Finalment un doble ràfec completa la ornamentació d’un 
coronament a dues aigües amb ceràmica en trencadís 
vidriat. Aquest ràfec està coronat en el centre per una creu 
de pedra. 

La porta d’entrada queda tancada per una reixa de ferro 
forjat, amb un disseny senzill de formes ondulants, finalitza 
en la part superior amb l’alternança de ramificacions i 
espirals. Com a frontissa es disposa d’una barra de ferro 
forjat recargolat que finalitza en la part inferior amb caps de 
dracs.

Porxada

En la porta d’entrada, i prèviament a l’interior del recinte del 
cementiri, hi ha un espai cobert (porxo), amb una teulada a 
dues aigües realitzada amb maó cuit i subjectat amb bigues 
de fusta amb impostes de pedra. 

Aquest cos segueix la tipologia de les masies de la contrada, 
amb parament de pedres irregulars, gairebé com si fos fet de 
còdols. 

Tanca

La tanca/mur rep el mateix tractament que la porta, amb 
basament de maó i parament de pedra sense escairar. A la 
part superior es disposa d’un trencadís ceràmic, i a sota una 
sanefa decorativa de petits arquets. 

La tanca o mur de tancament del recinte queda travat per 
una sèrie de pilastres, amb coronaments ornamentals, que 
van repetint-se regularment.

Panteó

En l’interior del cementiri destaca el panteó Duran, que 
s’ubica just a l’entrada del recinte, en línia recta amb la porta 
d’accés, presidint amb una gran creu que s’alça des del 
terra, el recinte d’entrada al cementiri.

En el tronc de la creu hi ha gravada la figura d’un arcàngel, 
provablement Sant Gabriel, assenyalant el cel amb la mà
dreta i a l’esquerra duu l’Evangeli. Sobre la figura uns núvols 
emeten rajos cap a l’arcàngel. Corona l’obelisc una creu 
grega en el centre de la qual i encerclat es troba gravat el 
crismó.

Cementiri de Palau-solità 2.03
_________________________________________________________________________________________________
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Cementiri de Palau-solità 2.03
_________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Té un valor històric indiscutible, i alhora es una peça 
important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura 
religiosa- funerària i tipològica (cementiri) a Catalunya. El 
conjunt de la tanca i la porta d’entrada al recinte del cementiri 
és un notable exemple de construcció d’estil eclèctic.

El conjunt és molt important des del punt de vista 
arquitectònic i escultòric, per la definició del volum, la imatge 
global, la composició i qualitat dels elements singulars, que 
mostren els materials i els sistemes constructius emprats en 
aquella època.

Elements a destacar

La porta d’entrada i la tanca ressalten pels seus elements 
decoratius i material d’acabats. Cal destacar la composició
simètrica del conjunt de la tanca i la composició més 
escultòrica de la porta d’accés, els materials utilitzats, el 
paredat, l’arc de maó coronat per una clau de pedra amb 
gravat que es subjecta sobre les dues columnes de fust llis 
ornamentades amb calaveres de pedres, i el material 
ceràmic utilitzat a la coberta, donant una imatge de mosaic.

A l’interior destaca el panteó Duran que presideix amb la 
creu el recinte..

També cal destacar de l’interior del recinte, les tres columnes 
de nínxols, que es troben al final a ma dreta, realitzades amb 
elements decoratius en trencadís.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Estat de Conservació

L’estat de conservació del recinte del cementiri (mur i porta 
d’accés) és força bo.

El panteó Duran no té una conservació tan bona, 
possiblement pel fet de que és un element escultural que es 
troba a la intempèrie i pateix les inclemències del temps.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

La porta d’accés i la tanca del cementiri les va projectar 
Antoni Falguera i Sivilla, arquitecte de principis del segle XX.
Aquest arquitecte, que també va realitzar els cementiris de 
Sentmenat i Castellar del Vallès, utilitza fonamentalment en 
la seva arquitectura diferents elements ornamentals amb 
acabats de trencadís.

Aquest cementiri es situa a les afores de la població, ja que 
el cementiri existent en aquella època es va quedar petit. 
Antigament els cementiris estaven al recer de l’església; no 
obstant, en créixer la parròquia s’havia de pensar a fer-ne un 
de més gran. En la visita pastoral del 2 de novembre de 
1.866, el bisbe manà que «no es facin nínxols tocant la paret 
de l’església», i es de suposar que això comportà la 
realització d’aquest nou cementiri.

La donació del terreny de l’actual cementiri la féu el Sr. Pere 
Duran Plantada el dia 27 de desembre de 1901; l’acceptà el 
Rvd. Hermenegild Santacana, rector de la parròquia i 
signaren com a testimonis els senyors Pere Pou i Antoni 
Puigdomènech. S’inaugurava solemnement el 8 de maig de 
1904.

El cementiri a l’any 1.932 (per una llei del 30 de gener) passà
al municipi, fins que el 15 d’abril de 1939, el municipi el 
retornava a la parròquia.

Protecció i planejament vigent

No presenta cap protecció en l’actualitat. Inclòs en 
l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya
Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles./ Barcelona, 1970
VENTURA I VILA, Lluís / El meu poble / Barcelona, 1985
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm.   27521
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Cementiri de Palau-solità 2.03
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció és Integral (A) de conservació estricta.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, la composició, les façanes, el 
material, la textura, el cromatisme, i els elements 
arquitectònic i artístics singulars del tancament o recinte del 
cementiri i de la porta d’entrada, així com el Panteó de la 
família Duran i els nínxols de decoració en trencadís.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar els elements i el seu entorn immediat.

Sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració, del mur del recinte 
del cementiri, de la porta d’entrada principal, del panteó i dels 
nínxols; i qualsevol intervenció en cap cas suposarà
l’alteració de les característiques i valors dels  elements 
originals.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total dels 
elements a protegir. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge dels elements (senyals de tràfic, 
contenidors,...). Eliminar els elements sobreposats que 
desmereixin la imatge del conjunt (instal·lacions,  elements 
de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Dotar a l’edifici d’una il·luminació adequada
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Església Parroquial de Sant Genís de Plegamans                                                   2.04
_________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl: 

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Pl. de Sant Genís nº 1. C/ de Barcelona cantonada c/ 
Anselm Clavé

Mitjans segle XX

Església parroquial de Plegamans

Església parroquial

Propietat privada (Arquebisbat de Barcelona)

1645301DG3014N0001FQ

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Integral (A)
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Església Parroquial de Sant Genís de Plegamans                                                   2.04 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

Es situa en el centre neuràlgic de la població, en la plaça de 
Sant Genís, al costat de la carretera principal. El nom de la 
plaça li ve donat per l’església que la presideix. Davant de la 
façana principal arranca l’avinguda de Nostra Senyora de 
Montserrat, avinguda amb un caràcter paisatgístic important. 
Al voltant de l’església es troben diferents elements 
arquitectònics catalogats, como poden ser l’edifici de 
l’Ajuntament, l’edifici del Sindicat i la Casa Manent, que 
confereix a l’entorn un cert caràcter cultural.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una església construïda a mitjans del segle XX, 
mantenint el sistema compositiu tradicional de nau central i 
absis.

L’edifici té una sola nau amb absis poligonal en la capçalera, 
dividit en set arcuacions d’arc apuntat i pilars adossats com a 
contraforts, amb diferents obertures conformant les 
ornamentacions. Aquestes obertures son en forma de rosetó
en la part superior dels arcs i finestres estretes acabades en 
triangle, en grups  de tres en la part inferior.

Aquest cos de l’edifici es complementa amb el deambulatori 
de l’església, que apareix al voltant de l’absis, seguint la 
mateixa estructura del tancament de la nau, amb set cares i 
grups de tres finestres d’arcs de mig punt.

A la part de l’entrada, es situa a ma esquerra un petit edifici 
annex de planta octogonal; i a la dreta, es troba el campanar 
també de planta octogonal.

Estructura

L’estructura és de murs portants de maó, vistos per la cara 
exterior i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

Totes les cobertes són de teula àrab, tant la de l’absis com la 
de la nau principal. Aquesta última és de dues vessants i 
amb el carener perpendicular a la façana. La coberta  del 
porxo d’entrada és inclinada d’una sola vessant.

Al llarg de tota la sotateulada es troben unes fines motllures.

Façana

Les façanes son de maó vist.
Es tracta de façanes de caràcter auster amb composició
d’obertures que es van repetint i creant uns ritmes. 

La façana principal és la més treballada.
Consta d’una gran rosassa amb traceria de motius circulars 
de diferents diàmetres i vitralls de colors. Sota d’aquesta hi 
trobem una porxada formada per tres arc de mig punt, fets 
del mateix material que la resta de l’edifici, que emfatitza i 
emmarca la porta d’accés, i fa d’annex dels cossos laterals 

En canvi a les façanes laterals els murs són molt més 
simples, encara que el tractament és molt similar, gairebé
plans, amb arcades cegues i obertures d’òculs i finestres.

Interior

L’interior es divideix en dues parts: la nau central i l’absis.

El sostre de la nau central és de fusta pintada i decorada; i el 
sostre de l’absis el compon una volta octopartida pintada a 
mode de fresc que baixa per les parets laterals.

A les parets laterals de la nau centrals s’observa un ritme 
pautat de vitralls representatius de sants, amb figures 
escultòriques de la sagrada família entre vitrall i vitrall.
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Església Parroquial de Sant Genís de Plegamans                                                   2.04 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és una mostra representativa de l’arquitectura 
religiosa de mitjans del segle XX, on s’intenta mantenir els 
principis estructurals tradicionals. És un bon testimoni 
tipològic, dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics. L’edifici d’aparença externa austera, amb 
façanes planes de maó vermell, presenta en el seu interior 
una gran riquesa espaial, artística i arquitectònica.

Elements a destacar

Cal destacar primerament la façana principal composta per 
una important rosassa i tres arcades que conformen una 
porxada, i la torre del campanar de planta octogonal.

Caldria destacar també els treballs ornamentals de les 
façanes realitzats amb el mateix material (maó vermell) que 
confereix a l’església una imatge uniforme i austera entre els 
que destaquen els diferent tipus de finestres.

Desajustos

No hi han desajustos molt importants.

Es podria citar la presència de cables elèctrics i una caixa 
d’alarma de seguretat col·locats a una de les façanes laterals 
i la presència de senyals de trànsit situats molt a prop de 
l’edificació que fan desmerèixer l’aspecte general de 
l’església.

Estat de Conservació

Aparentment l’estat de conservació és molt bo, possiblement 
per alguna rehabilitació i/o neteja actual i al fet de que es 
tracta d’una construcció força nova. L’interior mostra algun 
punt amb petites fissures a les pintures de les parets i 
sostres. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

L’església de Sant Genís es va construir en substitució de 
l’antiga església ubicada al costat de Can Gordi, en el terme 
de Plegamans.
Es va edificar a l’indret de les Cases Noves, entre els anys 
1.942 i 1.944. El campanar, el baptisteri i el nàrtex es varen 
fer en posterioritat a l’any 1.992.

Protecció i planejament vigent

No presenta cap protecció en l’actualitat. Inclòs en 
l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya
Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles./ Barcelona, 1970
VENTURA I VILA, Lluís / El meu poble / Barcelona, 1985
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm.   27521
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció és Integral (A) de conservació estricta.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, la composició, les façanes, el 
material, la textura, el cromatisme, els elements arquitectònic 
i artístics singulars de les façanes (finestres, porta 
principal,...),  així com tot els elements de l’interior. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

Sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i qualsevol 
intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a 
l’edifici d’una il·luminació adequada
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I. ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
3. Masies i cases rurals
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Can Carreter (Ca l’Abundàncies)                                                          3.01
_________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Camí Reial nº126, cantonada passeig de la 
Carrerada

Segle XVII. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1643401DG3014S0001IO

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge catalogat en casa aïllada (Clau 6hc1)

La categoria de protecció de l’escut que es troba en la 
clau de la porta principal és de BCIN, i de la casa de BCIL
El nivell de protecció de l’escut és Integral (A)
i de la casa és General (B)
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Can Carreter (Ca l’Abundàncies)                                                          3.01
_________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa al mig del nucli antic, concretament al Camí
Reial. El nom d’aquest carrer fa referència directa a la 
importància que devia tenir antigament aquest emplaçament. 
Queda situat molt a prop de l’edifici del Sindicat, de l’edifici 
de l’Ajuntament i de l’església de Sant Genís. Es troba 
envoltat majoritàriament d’edificacions de baixa alçada, 
encara que també hi han edificacions de tres i quatre 
plantes.

Descripció / Tipologia

Actualment, es troba a l’encreuament de dos carrers: el 
passeig de la Carrerada i el carrer del Camí Reial, donant 
façana principal a aquest últim. La masia es situa a la part 
posterior de la parcel·la, tocant amb l’edificació veïna i 
formant un petit pati al davant.

La masia es d’una tipologia típica de l’època, de planta 
rectangular, de dos plantes, i amb la teulada a dues 
vessants, tot i que la vessant de la dreta es troba capçada i 
en el seu lloc té una sortida a un terrat.

A la planta baixa es situa la cuina - saló i el magatzem, amb 
accessos independents. A la planta primera hi ha les 
habitacions i una petita terrassa.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portants de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La Teulada és a dues vessants de poca pendent i carener 
perpendicular a la façana principal. Està coberta amb teules 
àrabs i acabada amb un petit ràfec amb una sortida d’una 
sola filada de teules. La vessant de la dreta es troba capçada 
i en el seu lloc té una sortida a un terrat, a nivell de la 
primera planta. 

Façana

La façana principal amb acabat arrebossat i pati al davant té
dues portalades d’accés. La situada en l’eix central de la 
casa (eix que marca el carener de la coberta), és l’entrada 
principal que segueix la tipologia d’arc de mig punt adovellat  
i en la clau de l’arc es conserva un escut. Les dovelles són 
de bella factura i mides considerables. L’altra porta d’accés 
és de tipologia d’arc rebaixat i segurament seria l’entrada cap 
al magatzem. 

Les finestres de la façana són rectangulars, de diferents 
mides, emmarcades amb motllures, amb brancals de creus 
de pedra escairada però de mides desiguals, amb ampit i 
trencaaigües motllurats. La situada en l’eix de la porta és la 
més gran i té gravat en la llinda l’anagrama de Crist.

Escut

L’escut declarat BCIN es troba situat a la clau de la porta 
d’entrada. Aquest segueix l’estil quadrilong ibèric, arrodonit a 
la part inferior i amb la corba més o menys pronunciada, que 
és habitual a la Península Ibèrica des del segle XVII de 
manera més generalitzada. En la  part superior presenta 
dues ondulacions a mode de cresteria, simulant un cortinatge 
conjuntament amb elements decoratius laterals. Al bell mig 
de la confluència i unió de les dues ondulacions en festó -
cresta, s’hi troba una “lluna rodona o plena”, amb incisions 
de figuració humana: ulls, nas i boca. En el camper hi veiem 
la representació de les armes, una mà en posició de pal i la 
paraula MAS a la part superior ( MAS PLEGAMANS).
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i 
de l’evolució de l’arquitectura del segle XVII. És important per 
la definició del volum, la imatge global, la qualitat dels 
elements arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels 
sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics 
emprats en aquella època.

Elements a destacar

Destacar principalment l’escut d’estil gòtic declarat BCIN, que 
es situa en la clau de la porta principal, l’altre escut que es 
situa sobre la llinda de la finestra central, el conjunt 
compositiu que forma la porta i la finestra, així com els 
elements de forma individual.

La porta d’accés formada per un arc de mig punt és una de 
les més belles i espectaculars del municipi, degut a les grans 
proporcions de les dovelles de pedra i a la seva impecable 
conservació. 

Les dues finestres de la façana principal estan formades per 
brancal, llindes i ampit de pedres motllurades i relleus de 
gran interès escultòric i arquitectònic.

Desajustos

Cal destacar com a desajust important la disposició de 
l’edifici del darrera totalment enganxat a Can Carreter, 
desmillorant la seva imatge; així com la disposició de la tanca 
de la parcel·la, principalment en el passeig de la Carrerada, 
molt pròxima a la façana.

També cal remarcar la mala col·locació dels cables i pals 
elèctrics que fan desmerèixer considerablement la imatge de 
la masia.

Estat de Conservació

El grau de conservació general sembla força correcte.

S’aprecien esquerdes a la façana principal, i les pedres de 
l’adovellat i dels ampits de les finestres estan trencats.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques
Actualment la casa s’anomena Ca l'Abundàncies. Segons els 
indicis històrics, la masia va ser provablement la casa pairal i
primera residència del llinatge i família dels Plegamans. 
Després hi residiria el seu castlà, passant posteriorment a 
ser la ferreria del castell i residència de la família Vilatorta. 
Durant uns anys la masia va ser el lloc de reunió quan es 
van unir les parròquies de Plegamans i Palau-solità. 
Segons fonts orals, es creu que s’hi havia reunit el “comú” en 
una gran sala que es troba al primer pis. A la llinda d’una 
porta que dóna a les cambres interior, s’hi troba un escut 
d’època gòtica amb l’anagrama de Crist i, enfront d’aquest 
una pedra amb l’àliga de Sant Joan. Sembla que a cada 
extrem de la sala hi havia ubicat un dels símbols dels 
evangelistes, dels que només resta aquest. Mentre fou 
propietat del Marquès de Sentmenat, 1610, la casa fou 
nomenada “Can Bundàncies” ja que pel mig passava el Rec 
gran. L’any 1933 la comprà Josep Nualart i Capella que amb 
el seu fill es dedicaren a fer carros donant nom també a la 
casa. La casa ha estat reformada en algunes ocasions 
conservant però l’aspecte original. El cognom Plegamans és 
originari de Catalunya des d’antic. Així ho demostra la pàgina 
219 de l’obra Trovas de mossèn Jaume Febre, on també
destaca el seu caire noble. El cognom va arribar a València 
en la conquesta de la ciutat per part de Jaume I. Una de les 
branques de la família barcelonina va residir a Palau.

Protecció i planejament vigent
Actualment declarat BCIL (masia) i BCIN (un dels escuts). 
BCIL per la Disposició addicional primera de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
L'escut és BCIN pel Decret 571/1963, de 14 de març (Núm. 
Registre 3908-MH.R.I.51.12059) 
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.
Classificat de sòl urbà i qualificat de zona Casc antic (Clau 1)

Intervencions
No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia
BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970
VENTURA I VILA, Lluís / El meu Barcelona, 1985
Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya poble /. Cases 
aïllades i cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de l’escut, que es troba en la clau de la 
porta principal d’entrada, és de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), 
mantenint la categoria existent.

La categoria de protecció de la casa és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), mantenint la categoria existent.

BCIL per la Disposició addicional primera de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català. L'escut és BCIN pel Decret 
571/1963, de 14 de març (Núm. Registre 3908-MH.R.I.51.12059) 

El nivell de protecció de l’escut és Integral (A) de conservació estricta i 
de la casa és General (B) de conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, el volum, 
l’estructura portant, la composició, les façanes, l’element de conjunt 
porta-finestra, i el conjunt compositiu de les obertures originals de la 
façana, el material, la textura, el cromatisme, els elements 
arquitectònic i artístics singulars de les façanes (finestres, porta 
principal,...),  així com tot els elements de l’interior singular i originals.

S’ha de mantenir en perfecte estat l’escut declarat BCIN. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a potenciar 
l’element i el seu entorn immediat.

Sols es permetran les actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració; i qualsevol intervenció en cap cas suposarà
l’alteració de les característiques i valors de l’element original.

En els espais habitables interiors es podran realitzar altres actuacions 
sempre i quan no es vulneri les característiques essencials de l’edifici 
original, i l’esperit de protecció d’aquest.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les façanes de 
l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal que tinguin una certa 
harmonia, sense desmerèixer i competir amb la façana en qüestió. 
Mantenir l’entorn urbà immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, 
imatge,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge de 
l’element (senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la imatge 
de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a l’edifici d’una il·luminació
adequada.

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a la concessió de la 
llicència d’obres en aquest edifici, es demanarà informe al 
Departament de Cultura sobre les mesures arqueològiques que ha de 
prendre el promotor. 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de Can Tarragona, a la vora del Barri de Sant Roc

Possiblement s.XVIII. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural), actualment desocupada

Propietat privada

000517200DG20D0001YD

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció de la masia és General (B) i el de la 
casa noucentista i la porxada Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a les afores de la població, relativament 
allunyat de les zones residencials, concretament al camí de 
Can Tarragona. Es troba envoltada per terres d’ús agrícola.

Descripció / Tipologia

Masia amb evidents transformacions del seu aspecte 
original. Està composta per dues edificacions principals de 
dos èpoques totalment diferents i una sèrie de construccions 
annexes. La disposició dels cossos forma un pati central 
d’accés on encara actualment es conserva un pou d’aigua.

L’edifici principal és de maçoneria de pedra de riu que 
sembla ser anterior a la segona edificació que presenta un 
acabat d’arrebossat. 

La Masia mostra la tipologia típica de planta rectangular i 
composició de planta baixa més dos pisos. El portal 
d’entrada és d’arc de mig punt adovellat amb un escut en la 
clau de l’arc.

El segon edifici presenta una tipologia típica de planta 
rectangular i composició de planta baixa i pis. Podríem 
considerar que es d’estil noucentista. Tipològicament 
aquesta edificació pertany a les ampliacions o cases de nova 
planta lligades a les antigues masies, construïdes com a 
cases de segona residència (cases d’estiueig), però 
totalment deslligades de l’activitat agrícola.

Estructura

Originàriament, l’estructura de la masia i de les construccions 
antigues era de murs portants de maçoneria i forjats 
d’entrebigat de fusta.

La nova edificació, encara que ha aprofitat possiblement una 
part de murs existents de maçoneria, té les paret de maó.

Coberta

La coberta de l’edifici principal és una coberta inclinada a 
dues vessant amb teula àrab, i carener perpendicular a la 
façana principal.

La coberta de l’edificació secundària és una coberta 
inclinada a quatre vessants amb teula àrab, i carener 
paral·lel a la façana principal.

Les altres construccions annexes presenten cobertes 
inclinades fonamentalment d’una vessant, amb teula àrab.

Façana

La façana de l’edifici principal és de maçoneria de pedra de 
riu agafades amb calç. Té un eix de simetria marcat per la 
porta d’accés d’arc de mig punt dovellat amb un escut en la 
clau, per una finestra rectangular amb carreus de pedra a la 
planta primera, i per una finestra rectangular amb arc de maó
pla a la planta segona. 

La façana està coronada amb un carener ondulat on queden 
restes d’algun tipus d’element decoratiu; un element esfèric a 
l’eix central i les restes d’un tipus de gerro en els extrems 
rematen la coberta.

A la planta baixa s’obren tres portes; a la planta primera 
s’obren tres finestres amb llinda i ampit lleugerament decorat; 
i en el segon pis que correspon a les golfes, s’obre una sola 
finestra.

Les façanes de l’edifici secundari són de maçoneria en la 
planta baixa i arrebossades en la planta primera. Tenen una 
composició d’obertures molt regular i pautada. Les obertures 
són majoritàriament rectangulars, molt uniformes  i sense cap 
mena d’element decoratiu. A la façana lateral trobem dues 
arcades o finestrals de grans dimensions.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i 
de l’evolució de l’arquitectura del segle XVIII. És important 
per la definició del volum, la imatge global, la qualitat dels 
elements arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels 
sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics 
emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar la disposició volumètrica del conjunt, formant un 
pati central; la façana principal d’una extremada bellesa, on 
destaca el conjunt compositiu que forma la porta i les dues 
finestres en alçada, i que marquen un clar eix de simetria 
central; tot el conjunt de finestres  formades per brancal, 
llindes i ampit de pedres motllurades i relleus de gran interès 
escultòric i arquitectònic; la porta d’accés formada per un arc 
de mig punt presenta unes grans proporcions de les dovelles 
de pedra, disposant-se un escut en la clau de l’arc; i el remat 
de la façana que amaga la coberta.

Cal destacar la maçoneria de pedres de riu amb elements 
ceràmics, ja que aquesta combinació dels dos materials a les 
façanes (ceràmica i  pedra) dona a l’edifici una imatge 
peculiar. Destacar també l’annex o cobert esquerra del 
conjunt, i el cobert mig enrunat que es disposa davant de la 
façana principal a l’esquerra de la porta d’accés al recinte o 
pati central, que pot ser una de les construccions més 
antigues del conjunt.

Desajustos

Destacar en les obres de reforma i rehabilitació que s’estan 
realitzant en l’actualitat, la utilització de materials no originals 
en alguns punts, i amb la supressió de l’acabat original. 
S’han tapiat algunes de les finestres i alguns murs originals 
han desaparegut, ja sigui intencionadament o per mala 
conservació. 

Cal destacar també la mala disposició dels cables elèctrics i 
el descuidat aspecte extern de la finca, que desmereixen 
considerablement la imatge de la masia, presentant petites 
construccions  annexes al voltant del conjunt 
semiabandonades.

Estat de Conservació

En general l’estat de conservació era anteriorment molt 
dolent, encara que després de les obres que s’estan 
realitzant sembla lògic que l’estat de conservació serà molt 
bo.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Fou granja lletera fins el 1995-1996.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

S’ha realitzat una rehabilitació que ha millorat notablement el 
conjunt

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent.

El nivell de protecció de la masia és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades i el de la casa 
noucentista i la porxada Parcial (C) de conservació amb 
actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal (masia) i en les antigues 
construccions annexes, s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
composició, les façanes principals, l’element de conjunt 
porta-finestres, el conjunt compositiu de les obertures 
originals de la façana principal, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal, remat de la coberta,...),  
així com tot els elements de l’interior singular originals.

En l’edificació secundària (casa noucentista), s’ha de 
mantenir el volum, l’estructura portant, els valors compositius
de ritme i ordre de les façanes principals, el material, la 
textura, el cromatisme, així com tot els elements de l’interior 
singulars i originals.

Criteris d’intervenció

En el cos principal i antics annexes, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i qualsevol intervenció en cap cas suposarà
l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original. En els espais habitables interiors es podran realitzar
altres actuacions sempre i quan no es vulneri les 
característiques essencials de l’edifici original, i l’esperit de 
protecció d’aquest.

En l’edifici més modern es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, 
ampliació, addició, enderroc parcial, substitució i 
reconstrucció, sempre que no suposi una alteració del volum, 
de l’estructura portant, de la coberta i voladís, de la imatge 
actual, dels valor compositius de ritme i ordre de les façanes, 
de les seves parts antigues o originals, i que no suposi una 
alteració que pugui perjudicar a la imatge de la masia.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de ca n’Arimon

Segle XV (aprox. any 1.429). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)

Propietat privada

001311800DG30C0001YI

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor de connectivitat amb
el PDU de Gallecs PTMB (Clau 21b)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció de la masia, l’era i el paller és General
(B), i el de la casa nova i les tanques és Parcial  (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a les afores de la població, relativament 
allunyat de les zones residencials, concretament al camí de 
Ca n’Arimon, camí que rep el nom ja que només conduïa a la 
masia. 

La masia es disposa en un entorn agrícola, envoltada de 
terres de conreu que s’utilitzen en l’actualitat.

Descripció / Tipologia

La masia es troba formada per un conjunt d’edificis i està
envoltada d’una tanca i cossos auxiliars juxtaposats seguint 
el ritme del tancament. L’accés al camp es pot realitzar a 
través de dues portalades, ambdues d’arcs rebaixats i amb 
teuladetes a dues vessants de teula àrab. A partir d’aquestes 
portalades poden anar des del pati interior davant la façana 
principal al camp, a l’era i al paller, en aquest últim cas, un 
edifici aïllat respecte de la masia.

Estructura

Originàriament, l’estructura de l’edifici era de murs portants 
de maçoneria de pedra de riu i forjats d’entrebigat de fusta. 

Dels dos edificis que conformen el conjunt, l’edifici 
corresponent a l’antiga masia, és de planta rectangular i es 
compon de planta baixa i pis. El parament està realitzat amb 
pedres de riera i trossos de maó intercalats. Al costat de 
l’entrada principal es troba el pou, molt reformat. 

La banda de ponent està presidida per una galeria, a l’alçada 
del pis, que s’accedeix per una escala a l’extrem esquerra de 
la façana; sostinguda per columnes de diferents tipologies 
(quadrangulars i circulars), realitzades amb pedra de riera i 
maó intercalat, amb estructura de bigues de fusta, i coberta 
amb teula àrab (teula seca). També es diferencia en el mur 
occidental uns arcs rebaixats que sostenen el pes de la 
galeria.

L’estructura del paller és de murs portants de maçoneria de 
pedra de riu i pilar quadrat central de maó i forjat d’entrebigat 
de fusta.

Coberta

La teulada de l’edifici primigeni és a una vessant cap a 
migdia realitzada amb teula àrab i la de septentrió es a una 
altra vessant a un nivell més  baix. 

L’altre edifici, de l’any 1855, té la teulada a dues vessants 
amb poca inclinació i també amb teula àrab amb carener 
paral·lel a la façana principal.

Per contra la coberta del paller és inclinada a dues vessat de 
teula àrab i carener perpendicular a la façana principal.

Façana

La façana principal està presidida per la porta d’accés a la 
masia, en arc de mig punt adovellat per peces cairades d' 
obra cuita i diverses finestres de mides diferents. En la part 
superior tres finestres, dues d’elles també emmarcades per 
maons, la tercera té l’ampit de pedra. I entre aquestes 
finestres destaca un rellotge de sol actualment restaurat.

A banda i banda de la porta d’accés hi ha dues petites 
obertures i una finestra allargada a l’altra banda del pou.

Una segona porta, més petita i d’arc rebaixat també de maó
donaria accés a un magatzem. I a l’esquerra d’aquesta unes 
escales donen accés a la galeria orientada a ponent.
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VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals, i 
de l’evolució de l’arquitectura del segle XV (antiga masia) i 
XIX (nou habitatge). És important per la definició del volum, 
la imatge global, la qualitat dels elements arquitectònics de la
façana, i com a testimoni dels sistemes constructius i d’ús 
dels elements arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar la disposició volumètrica del conjunt formada 
per la masia, el nou edifici, l’era i el paller, i que configuren 
una sèrie de patis o espais de caràcter rural molt harmònics.  

Cal destacar la importància de la maçoneria i les obertures 
realitzades de maó i arcs de maó pla (porta d’accés), així
com la combinació dels diferents materials a les façanes 
(maó, pedra i arrebossat), que confereixen a l’edifici una 
imatge peculiar. Destacar també la façana de la masia en tot 
el seu conjunt, i els diferents elements singulars (porta, 
finestres, rellotge de sol, pou,...); la façana principal del nou 
habitatge, el tancament del recinte amb les diferents portes, 
l’era, el paller, la porxada en planta primera,... 

En una de les sales s’hi guarda un antic banc de fusta amb el 
nom del propietari, «Jaume Arimón, Pagès:1799». És el 
clàssic banc que els propietaris del terme tenien dins de l' 
església en el que s'asseien els components de la família. Es 
conserven també alguns estris de treball així com pedres de 
molí o piques de pedra on es feia l’oli. En la part posterior de 
la masia es conserva encara el cub, construcció on es feia el 
vi.

Desajustos

En general no s’aprecien desajustos importants, encara que 
algunes parts del conjunt de les edificacions estan una mica 
descuidades, fonamentalment les grans portes de fusta dels 
accessos i els murs de tancament del conjunt.Una petita part 
de l’edificació ha hagut de ser reconstruïda amb maó i 
morter, segurament per falta de manteniment. Cal destacar 
també la mala disposició de cables elèctrics i antenes de TV 
que desmereixen considerablement la imatge de l’edificació..

Estat de Conservació

El grau de conservació de les edificacions principals és força 
bo, a diferència de les construccions annexes que es troben 
força descuidades (el paller, l’era, els murs de tanca i portes 
d’accés al conjunt,...).

S’aprecien humitats en alguns punts del conjunt. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Es conserva un pergamí, datat de l’any 1429, en el que es fa 
referència a la donació de l’abat del monestir de Sant Cugat 
a Ramón Arimón del mas Arimón, donant com entrada dos 
sous i amb el pagament anual d’una quartera de blat, una de 
civada, un quart d’oli, un parell de capons i un altre de 
gallines i set diners.

Ramón Arimón ja paga maridatge el 1427. L’any 1470 surt 
en un altre fogatge com Arimon; l’any 1497 com En Arimon; 
l’any 1515 com la casa de’n Arimon i l’any 1552 com el cap 
de casa Joan Arimon. No obstant, va perdre el nom dues 
vegades successives, el 1835 i el 1857.

Adossada a aquesta primitiva masia, l’any 1855, es va 
construir un altre habitatge, de planta rectangular amb dos 
pisos, de disposició i tipologia totalment diferent.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970

VENTURA I VILA, Lluís / El meu poble / Barcelona, 1985

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27547
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL).

El nivell de protecció de la masia, l’era i el paller és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades, i el de la casa nova i les 
tanques és Parcial (C) de conservació amb actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En la masia i en la casa nova s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, els volums, l’estructura portant, les 
cobertes, la composició i les façanes principals amb les 
característiques originals (masia i habitatge s.XIX), els elements 
singulars de les façanes i els que hi ha a l’interior i exterior del conjunt, 
el material, la textura i el cromatisme. S’ha de mantenir l’era, el paller, 
el cobert, i tots aquells elements de tancament amb una certa entitat 
arquitectònica.

Criteris d’intervenció

En la façana principal de la masia i la casa, en els diferents elements 
originals, així com en l’era, el paller i el cobert, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors dels elements originals o restitució d’aquests. 
En les façanes secundàries es podran realitzar noves obertures, 
sempre que no suposi una alteració de la imatge actual, dels valor 
compositius de ritme i ordre de les façanes. En els espais habitables 
interiors, es podran realitzar altres actuacions sempre i quan no es 
vulneri les característiques essencials de l’edifici original, i l’esperit de 
protecció d’aquest. 

En les edificacions annexes no protegides específicament, i es podran 
realitzar actuacions de manteniment, consolidació, conservació, 
restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, 
ampliació, addició, enderroc, substitució i reconstrucció, sempre que 
no suposi una alteració substancial de la imatge actual, de la 
composició, de les  característiques essencials de l’edifici original, del 
material, la textura i el cromatisme.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les façanes de 
l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte estat (ordre, 
neteja,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge de 
l’element. Eliminar en les façanes els elements sobreposats que 
desmereixin la imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a la concessió de la 
llicència d’obres en aquest conjunt d’edificis, es demanarà informe al 
Departament de Cultura sobre les mesures arqueològiques que ha de 
prendre el promotor. 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. del Camí Reial cantonada amb la Ronda de Can 
Boada Vell, davant de l’Hostal del Fum

Segle X-XI. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Equipament (Escola de natura, Equip. Parcs i Jardins)

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

1621602DG3012S0001FZ/ 1621601DG3012S0001TZ

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’Equipaments mediambiental (E9)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció de la masia i dels elements singulars 
originals és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba ubicat dintre del polígon industrial, a tocar 
del Parc de l’Hostal del Fum, concretament en el Camí Reial, 
i per tant presenta un fàcil accés.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una masia de construcció típica de la comarca, de 
planta rectangular amb pis i d’aspecte racional en la qual  
destaca un petit volum semicircular a la façana lateral 
esquerra, només en planta baixa. 

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portants de 
maçoneria de pedra de riu i forjat de volta catalana a la 
planta baixa i forjat d’entrebigat de fusta a la planta pis. 
Actualment, s’han iniciat treballs de rehabilitació i l’estructura 
s’ha reforçat amb bigues metàl·liques.

Coberta

La coberta de teula àrab i sense ràfec està dividida en dues 
parts. La part de la dreta és una coberta inclinada a dues 
vessants de teula àrab i carener perpendicular a la façana 
principal. La coberta de la part esquerra és inclinada a dues 
vessants de teula àrab i carener paral·lel a la façana 
principal.

Façana

A la façana principal, a més de la porta principal  d’accés, 
s’observa una segona porta que devia donar accés al 
magatzem.

En la façana principal es disposen dues portes. La primera 
està formada per un arc rodó de mig punt adovellat amb 
maó,  mentre que la segona porta està formada per un arc 
rebaixat, també adovellat amb maó.

Les finestres, de diverses mides, són totes rectangulars o 
quadrades emmarcades amb maó i col·locades a diferent 
alçades segons la necessitat de l’ús interior.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

L’antic topònim de Boada apareix esmentat en un contracte 
de traspàs del Cartulari de Sant Cugat, data del 3 d’abril de 
955, on un tal Constantí fa donació d’un conreu de vinya 
propi del indret. En el mateix cartulari, l’any 1071, l’abat 
Andreu del Monestir de Sant Cugat fa donació d’un lot de 
terra, annexa a la Sagrera de Santa Margarida, a un tal 
Bernat Ramon i a la seva esposa.
D’aquests documents es desprèn la coneixença des de molt 
antic del Mas de Can Boada, i la seva producció agrícola.
En el darrer document s’identifica la posició de Can Boada 
com adjacent a una estrada que l’unia amb Mogoda, que 
podria correspondre a l’antiga via romana que enllaçava 
“Aquae Calidae” i “Barcino”, i que travessava l’antiga 
parròquia de Palau Solità.
Durant l’estiu de 1991, en les obres de restauració i 
condicionament de Can Boada Vell, es van detectar restes 
antigues. Les excavacions fetes varen permetre determinar 
l’existència d’una vil·la romana anterior a l’actual edificació.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. 
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32706
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric. És una peça important com 
a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i de l’evolució de 
l’arquitectura del segle X-XI. És important per la definició del 
volum i la imatge global. No es tracta d’un edifici molt 
singular artísticament, però si és una bona mostra 
representativa de l’arquitectura de l’època.

Elements a destacar

Podem destacar el volum que presenta el conjunt, els 
elements singulars de la façana i del seu interior, les restes 
arqueològiques que es poden trobar a l’entorn,  l’existència 
d’una vil·la romana anterior, i el reaprofitant d’antigues 
fonamentacions i murs per assentar la nova masia,...  

Desajustos

Remarcar el tipus d’acabat (arrebossat i pintat) de la façana 
que desmereix enormement tot el conjunt.

L’entorn immediat està molt descuidat, sense cap tipus de 
manteniment, amb construccions annexes molt precàries de 
blocs de morter al davant de la façana principal, que 
desmereixen totalment la imatge de l’edifici. Hi ha una falta 
de sensibilitat i de respecte per l’edifici i l’entorn, una prova la 
tenim en la col·locació d’una paperera just a l’entrada de la 
masia.

Estat de Conservació

L’estat de conservació i manteniment no és gaire bo, encara 
que fa poc temps s’han fet una sèrie d’obres de consolidació
de l’estructura i la coberta.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció de la masia i dels elements singulars 
originals és Parcial (C) de conservació amb actuacions 
condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, els valors compositius de ritme i 
ordre de les façanes, els elements arquitectònic i artístics 
singulars, el material, la textura i el cromatisme de l’edifici 
original, així com tot els elements de l’interior singular i 
originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

Sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i qualsevol 
intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original.

En els espais habitables interiors i en les façanes 
secundàries, es podran realitzar altres actuacions sempre i 
quan no es vulneri les característiques essencials de l’edifici 
original, i l’esperit de protecció d’aquest.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura dels edificis i construccions 
que l’envolten, per tal que tinguin una certa harmonia, sense 
desmerèixer i competir amb la façana en qüestió. Mantenir 
l’entorn urbà immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, 
imatge,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge de l’element (mobiliari urbà, contenidors,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a 
l’edifici d’una il·luminació adequada.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de Can Cerdà, que s’origina en el Camí de La Serra

Segle XV. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)

Propietat privada

001811700DG30C0001XI / 08155A004000350000PK

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor de connectivitat amb
el PDU de Gallecs PTMB (Clau 21b)

La categoria de protecció del conjunt és BCIL
El nivell de protecció de la masia és General (B) i el del paller, 
la casa nova, l’era, els coberts, les tanques i les construccions 
annexes amb una certa entitat arquitectònica és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a les afores de la població, relativament 
allunyat de les zones residencials, concretament al camí de 
Can Cerdà que s’origina en el Camí de La Serra, i que rep 
aquest nom ja que només conduïa a la masia. 

Descripció / Tipologia

La casa, malgrat haver estat restaurada, conserva mostres 
evidents de la seva importància com a masia, una de les 
principals de Plegamans. 

Es tracta d’un edifici de tipologia primigènia de planta 
rectangular amb planta baixa i pis.

Actualment, la distribució és diferent a l’estat original, ja que 
s’han habilitat espais que abans havien estat corrals i 
galliners per convertir-los en dependències noves i 
funcionals. Tanmateix, cal destacar el bon gust que han 
tingut els seus propietaris en saber conservar tot el mobiliari i 
els atuells antics, que són els que actualment adornen i 
omplen aquestes parets, donant a l’ambient la sensació que 
el temps ha quedat atrapat, i que les “coses” segueixen vivint 
tal com ho feien fa cent anys. 

Estructura

Originàriament, era d’estructura de murs portants de 
maçoneria de pedra i forjats de volta catalana a la planta 
baixa i forjats d’entrebigats de fusta a la planta pis.

El mur de la tanca és de parament fet amb pedres de riera –
còdols– amb inclusió de maons. Destaca la portalada 
d’accés al pati que s’obre davant la façana principal. La porta 
és rectangular emmarcada i amb arc rebaixat de maó. Es 
troba coberta per una petita teulada a dues vessants de 
teules àrabs sobre embigat de fusta.

Coberta

Cobertes a dues vessants i teula àrab, amb carener 
perpendicular a la façana principal, que en la part superior 
contempla dues filades de teules amb finalitat decorativa 
originant el doble ràfec.

Façana

L’entrada principal, orientada a sud, és un arc de mig punt 
adovellat d’acurada factura, que sembla desplaçat per 
l’antiga existència d’un pou. La obertura a l’esquerra de l’arc 
és de realització posterior, tot i que abans potser ja n’hi havia 
una, aquesta no seria de les mateixes dimensions. 

En el primer pis trobem un seguit de finestres de diferents 
dimensions, algunes de les quals encara conserven 
l’emmarcament vist.

També es conserva a la façana un rellotge de sol.

Interior

En entrar a Can Cerdà, trobem a mà dreta una escala 
muntada sobre mig arc de pedra que ens porta al pis de dalt. 
La planta baixa consta d’una gran sala, que comunica a ma 
dreta amb l’antiga cuina, on encara es pot apreciar on estava 
situada la gran campana de la seva llar de foc, i a ma 
esquerra amb altres dependències, una de les quals devia 
ser el menjador.

Pati

Davant la façana s’obre un pati envoltat de cossos annexos 
dedicats a les necessitats agrícoles i ramaderes. Aquest pati 
té un accés de portalada rectangular d’arc rebaixat i amb un 
teuladet a dues vessants de teules àrabs.

La seva fàbrica és de còdols, maó i alguna pedra cantonera.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i 
de l’evolució de l’arquitectura del segle XV. És important per 
la definició del volum, la imatge global, la qualitat dels 
elements arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels 
sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics 
emprats en aquella època. 

Elements a destacar

Cal destacar en general les façanes de maçoneria de pedra 
de riu, amb obertures amb carreus de pedra. Algunes de les 
finestres i les portes tenen arcs de maó pla o de maó a plec 
de llibre. A la façana principal hi destaca un rellotge de sol en 
molt bon estat de conservació, i al patí d’accés encara es 
conserva un pou d’aigua. A l’interior de l’edifici es conserven 
els forjats fets amb volta de maó pla, a la planta baixa; i els 
forjats amb estructura de fusta, a la planta pis. També caldria 
destacar la presencia d’elements i utillatge de caràcter rural, 
testimonis de la manera de viure en el camp (premsa de vi 
entre d’altres).

Desajustos

No hi han desajustos importants. 

Encara que l’edificació mostra un estat de conservació
excel·lent, sembla que inicialment la façana principal era de 
pedra, al igual que la resta de l’edifici, però que durant la 
rehabilitació l’hagin arrebossat.

Cal destacar la mala col·locació dels cables elèctrics que 
desmereixen considerablement l’aspecte de la façana 
principal i de l’entrada al pati.

Estat de Conservació

Malgrat ha estat restaurada conserva mostres de la seva 
importància com a masia. El cos central de la masia 
conserva l’estructura original de la masia catalana.

El grau de conservació és molt bo, segurament degut a una 
rehabilitació recent. No s’aprecien humitats ni esquerdes 
importants.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Can Cerdà és una de les poques famílies que han conservat 
les arrels del seu llinatge. 

L’ascendència Cerdà neix cap a l’any 1.258 dins del manso
l’Olzines

Amb els anys devien edificar aquesta masia, de la qual hi ha 
noticies documentals de cap els anys 1.400, així com els 
censos de fogatges que daten del 1.427, en els quals consta 
el cognom de la família.

Dins de les vint-i-dues generacions, es pot observar que els 
anys 1.427 i 1.630 es casen dues pubilles dels Cerdà, primer 
Eulàlia Cerdà amb Pere Llobet i desprès, al 1.630, una altra 
Eulàlia Cerdà amb Benet Congots.

Els seus descendents barons van adoptar com a primer 
cognom el de Cerdà, per així poder conservar la línia directa 
de descendència a través de les futures generacions.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27545
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de la masia és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades, i el del paller, la casa 
nova, l’era, els coberts, les tanques i les construccions 
annexes amb una certa entitat arquitectònica és Parcial (C) 
de conservació amb actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En tot el conjunt s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, els volums, l’estructura portant, les 
cobertes originals, els valors compositius de ritme i ordre de 
les façanes, els elements arquitectònic i artístics singulars, el 
material, la textura i el cromatisme de l’edifici original, així
com tot els elements de l’interior singular i originals.

S’han de mantenir el paller, el cobert,..., i tots aquells 
annexes i construccions amb una certa entitat arquitectònica.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En la part exterior dels edificis es permetran les actuacions 
de manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol altre intervenció en cap cas suposarà una alteració
de les característiques i valors dels elements originals.

En les façanes es podran realitzar noves obertures, sempre 
que no suposi una alteració de la imatge actual, dels valor 
compositius de ritme i ordre de les façanes.

En els espais habitables i interiors, es podrà realitzar 
qualsevol actuació, sempre i quan no es vulneri les 
característiques essencials de l’edifici original, i l’esperit de 
protecció d’aquest. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a la concessió
de la llicència d’obres en aquest conjunt d’edificis, es 
demanarà informe al Departament de Cultura sobre les 
mesures arqueològiques que ha de prendre el promotor. 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de Santa Magdalena nº8, en el Barri de La Sagrera

Segles XV-XVI. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Casa rural en desús (algunes parts en estat ruïnós)

Propietat privada.

0838120DG3003N0001TE

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge catalogat en casa aïllada (Clau 6hc2)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció del conjunt és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba en una zona residencial, concretament en el 
Camí de Santa Magdalena. Està envoltat a dos dels seus 
costats per edificacions de baixa alçada, principalment cases 
unifamiliars, i pels altres costats per terres agrícoles.

Descripció / Tipologia

Aquesta masia consta d’un cos principal de planta quadrada, 
de planta baixa i primer pis més golfes, complementat amb 
diversos cossos de diferents èpoques, adossats a l’edifici 
principal.

A la part davantera es situa la sala i la cuina, i a la part 
posterior el celler i l’espai destinat al cup del vi.

Per la gran superfície d’ocupació de l’espai dedicat al cup del 
vi, al celler i als estables, cal deduir la gran extensió de terres 
que devia tenir la propietat.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portants de pedra i 
forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La Coberta és inclinada de teula àrab a dues vessants, amb 
el carener perpendicular a la façana.

Façana

La façana principal presenta una distribució irregular 
d’obertures, amb la porta d’accés d’arc de mig punt 
adovellat. 

Cal destacar també a la façana principal, una finestra d’estil 
gòtic i una altra petita de forma rectangular, emmarcada per 
quatre pedres, que sembla de la primera època de la masia.

També es conserven en força bon estat altres elements 
ornamentals a les finestres. Destacar la finestra on hi són 
representats, a la part dreta i en l’angle superior, un cap ben 
definit d’un home d’aspecte nobiliari-senyorívol amb barba i 
bigoti molt ben treballats. En la part esquerra, el cap d’una 
dona amb un graciós pentinat. Podríem suposar que 
representen els pares mentre que les testes que figuren en 
un segon pla, més tosques, podrien representar el fills. En la 
part superior de la mateixa finestra, hi ha una motllura 
d’ondulacions convexes, formant un arc en cresteria i, a sota, 
el relleu d’un escut sense cap inscripció històrica. 

En la part baixa de la finestra trobem un ampit ben treballat, 
sobre el qual descansen les triples columnes que, a banda i 
banda, pugen fins a la part superior emmarcant l’obertura de 
la finestra. 

L’altra finestra, sobre la porta d’entrada, presenta un marc de 
pedra ben treballada però amb la particularitat que la part 
dreta, formada per una petita motllura, no es correspon a 
l’altra banda de la finestra.

Interior

L’estructura interior presenta una distribució comuna a 
moltes masies: una gran sala d’entrada amb una escala al 
fons, per a poder accedir al pis superior i a les golfes. A la 
dreta, una porta d’accés a la gran cuina, aquesta dotada 
d’una gran campana per acollir la llar de foc. Suporta 
aquesta campana una gran biga de fusta, ennegrida pel 
temps, que va de banda a banda. Sobre la cuina i en la part 
de la façana s’ha descobert una petita finestra, que sembla 
ser de la primera època, de forma rectangular i emmarcada 
per quatre pedres. Aquesta està tapiada perquè coincideix 
per la part interior amb el tiratge de la xemeneia d’un forn de 
pa.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Aquest mas forma un conjunt dels més excepcionals de 
Palau. L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una 
peça important com a testimoni tipològic (masies i cases 
rurals) i de l’evolució de l’arquitectura del segle  XV-XVI. És 
important per la definició del volum, la imatge global, la 
qualitat dels elements arquitectònics de la façana, i com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el conjunt que forma el volum 
principal de la masia, el mur de tancament del pati amb la 
porta d’entrada al recinte rematada per una petita coberta, el 
paller, i l’era. Es podria considerar que és un dels conjunts 
pairals més importants de Palau, i el millor situat en sòl urbà.

És molt remarcable la finestra situada a nivell del primer pis a 
l’esquerra de la porta d’entrada de la façana principal, de 
tipologia rectangular presentant als brancals i a la llinda unes
decoracions molt treballades. També és molt remarcable la 
porta d’accés al mas formada per un arc de mig punt amb 
dovelles de grans proporcions conservades en molt bon 
estat; i el conjunt porta-finestra formada per la porta d’accés 
al mas, i rematada al seu damunt per una finestra 
emmarcada per motllures de pedra de refinat treball 
escultòric. Caldria destacar també el paller, els murs de 
maçoneria de tancament del recinte i la seva porta d’accés 
rematada per un voladís amb encavallades de fusta i coberta 
inclinada de teula àrab, l’era,....

Desajustos

A nivell de l’edificació no hi han desajustos importants. Cal 
destacar la presència de construccions precàries i de porxos 
realitzats amb estructura metàl·lica i sostre d’uralita, que 
confereixen al conjunt un aspecte molt descuidat. Al paller 
s’ha substituït un mur de pedra original per un envà de maó, 
segurament per que va caure per una mala conservació. Cal 
mencionar la mala disposició del cables elèctrics, antenes de 
TV i dels canalons que desmereixen considerablement la 
imatge de l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació és molt dolent. S’aprecien esquerdes 
a totes les façanes, i alguns elements decoratius i singulars 
estan deteriorats. Les edificacions annexes de la part del 
darrera estan en molt males condicions, totalment ruïnoses. 
Hi ha una falta de manteniment de tot el conjunt, que podria 
fer a la llarga irrecuperable part de l’edificació. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Can Cladelles era una de les masies que formaven part de 
l’antiga parròquia de Santa Maria de Palau-solità.

És una de les cases més velles del poble. Hi ha 
documentació datada del dia 20 de juny de 1250, en la qual 
un tal Bernadur Aguijonis “convé i promet” al precepte i 
restants mestres del Temple (Santa Magdalena) ”illius mansi
de Clatellis” (Mas de Cladelles), essent testimonis de la 
donació Bernat de Plegamans i Bernat Yola. En el detall 
d’alguns fogatges també trobem en el 1.515 de la Vegueria 
de Barcelona i del terme de Plegamans i Palau Solità, un tal 
Pere Cladelles.

Si bé la masia és en el seu inici del segle XIII, tal com 
apareix en l’actualitat podríem considerar que l’edifici és dels 
segles XV-XVI, per tant cal suposar que la configuració de la 
primitiva masia devia sofrir moltes reformes o millores cap els 
segles XV o XVI, data que s’atribueixen els elements 
escultòrics d’una de les finestres de la façana principal d’estil 
tardo gòtica amb inclusió d’elements italianitzants (finestra 
que es troba a nivell del primer pis i a la part esquerra i que 
devia ser la que donava llum a la cambra principal de la 
casa).

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona d’adaptació P.P 
residencial (Clau 11a7)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

AA.DD / Gran Geografia Comarcal de Catalunya / Fund. 
Enciclopèdia Catalana / Barcelona, 1982

DALMASES, Núria / JOSÉ, Antoni / L’art gòtic. Segles XIV –
XV / Edicions 62 / Barcelona, 1984

Fullana, Miquel / Diccionari de l’art i dels oficis de la 
construcció / Editorial Moll / Mallorca, 1974

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27541
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent.

El nivell de protecció de la masia, l’era, el paller, els coberts 
annexes, el  cobert d’entrada i els murs de tancament és 
General (B) de conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal (masia) s’ha de mantenir el volum, 
l’estructura portant, la formalització arquitectònica i imatge 
exterior, la façana principal, els valors compositius de ritme, 
ordre de les façanes i proporció dels forats, l’element de 
conjunt porta-finestra, les cobertes, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal, remat de la coberta,...),  
així com tot els elements de l’interior singular originals.

En les antigues construccions annexes, s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, l’estructura portant, 
les cobertes, el material, la textura, el cromatisme i els 
elements arquitectònic i artístics singulars originals.

S’han de mantenir tots aquells annexes i construccions amb 
una certa entitat arquitectònica (l’era, el paller, el cobert situat 
a l’esquerra de la porta d’entrada, la tanca del recinte i la 
seva porta amb el voladís i les encavallades,...) 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de tot el conjunt sols es permetran en principi les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i qualsevol altra intervenció de caràcter puntual 
en cap cas suposarà l’alteració de les característiques i 
valors de l’element original. En les façanes secundàries es 
podran realitzar noves obertures, sempre que no suposi una 
alteració de la imatge actual, dels valor compositius de ritme, 
ordre de les façanes, i del tipus de forats.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar 
qualsevol tipus d’actuació sempre i quan  es mantingui el 
volum, l’estructura portant, els elements arquitectònic i 
artístics singulars, i en cap cas es vulneri les característiques 
essencials de l’edifici original, i l’esperit de protecció
d’aquest. 
En les construccions protegides específicament (l’era, el 
paller, el cobert situat a l’esquerra de la porta d’entrada, la 
tanca del recinte i la seva porta amb el voladís i les 
encavallades,...), només es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració.

En les edificacions annexes no protegides específicament i 
que es troben darrera el volum principal, es podran realitzar 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació, 
restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració, 
modernització, ampliació, addició, enderroc parcial, 
substitució i reconstrucció, sempre que no suposi una 
alteració substancial de la imatge actual, de la composició, 
de les  característiques essencials de l’edifici original, del 
material, la textura i el cromatisme.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a la concessió
de la llicència d’obres en aquest conjunt d’edificis, es 
demanarà informe al Departament de Cultura sobre les 
mesures arqueològiques que ha de prendre el promotor. 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Camí Reial nº 56, cantonada c/ Can Cortès

Segle XVI-XVII. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Equipament (Centre de Cultura de la Vila)

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans).
1741701DG3014S0001WO

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipament administratiu – serveis - proveïment 
(Clau E3) i cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció de la masia i els seus annexes és 
General (B)
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REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Segons la informació que ens donen les datacions de les 
llindes, podem establir alguns criteris sobre la història de la 
masia.

D’una banda, a la llinda d'una de les finestres centrals 
(finestra dreta del primer pis) hi ha un medalló en relleu 
repre-sentant un escut amb una flor de lis i dues armes 
creua-des amb la data de 1.678; i per l’altra, a la finestra del 
segon pis trobem la data de 1.702, amb el nom del propietari 
(Jeroni Cortès).

La última remodelació important va ser entre els anys 1.990 i 
1.992.

Abans de la restauració, hi havia un mur de còdols i roure 
que envoltava el pati davanter de la casa, amb una portalada 
rectangular sota d'una porxada de dues vessants.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema de verd públic 
(Clau I)

Intervencions

S’ha anat fent intervencions al llarg del temps per mantenir el 
seu aspecte inicial, l’última actuació ha sigut l’adaptació i 
col·locació de tot el sistema de climatització per garantir el 
màxim confort.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles / Barcelona, 1970

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

Fullana, Miquel / Diccionari de l’art i dels oficis de la 
construcció / Editorial Moll / Mallorca, 1974

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27516

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a prop del casc urbà, concretament al Camí
Reial que condueix directament a l’edifici de l’Ajuntament i a 
l’església de Sant Genís, i a tocar també de la carretera 
principal. Es troba envoltat d’edificacions de baixa alçada, 
majoritàriament habitatges unifamiliars, i s’aprecia una bona 
integració en el seu entorn urbà.

Descripció / Tipologia

Masia típica del segle XVI, de disposició tipològica basilical, 
amb el cos central més elevat que els laterals. Edifici de 
planta rectangular compost per planta baixa, planta pis i 
golfes.

Actualment és un equipament públic on hi ha la seu social 
d’una sèrie d’entitats culturals, fomenten la coneixença de la 
mateixa història del poble.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portants de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta és de teula àrab amb carener central i 
perpendicular a la façana. Hi ha un petit ràfec compost per 
dues filades de teules. 

Façana

A la part baixa trobem dos portals d'arc rodó de mig punt 
adovellats. Les finestres són de forma rectangular i de 
diferents mides, així com les seves llindes i ampits, treballats 
amb diferents motius decoratius. La finestra de l'esquerra és 
més peti-ta i estreta i no té ampit. La llinda treballada 
repre-senta tres petits arcs, a l'estil d'una finestra coronella, 
encara que li manquen les columnes de separació. S'hi 
aprecia una motllura de la imposta. A les golfes trobem un 
element on es penjava la corriola per a pujar fardells i una 
finestra emmarcada i amb ampit.

Interior

Actualment, l’interior difereix de l’estat original ja que ha estat 
restaurada i s’ha adaptat al seu ús actual.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i 
de l’evolució de l’arquitectura del segle  XVI-XVII a Palau. És 
important per la definició del volum, la imatge global, la 
qualitat dels elements arquitectònics de la façana, i com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

La relació entre els volums, la forma basilical, i la creació
amb el conjunt d’edificacions d’una sèrie d’espais públics 
urbanitzats amb una certa entitat, són dels punts a destacar 
d’aquesta masia. 

La façana principal ordenada segons un eix de simetria i el 
conjunt porta-finestres, juntament amb l’obra de maçoneria 
dels murs i  la qualitat de les obertures fonamentalment de la 
façana principal emmarcades per elements de pedra amb 
motllures, son altres coses a destacar, i que donen una certa 
entitat i personalitat a la masia. Cal destacar els arcs 
adovellats de mig punt que formen les portes d’entrada de la 
masia.

A la façana principal, trobem esculpit a la llinda d'una de les 
finestres del primer pis l'any 1678;  i a les golfes, hi ha la 
inscripció 1702, amb el nom del propietari Jeroni Cortés.

L’interior és també un punt important en aquesta masia que 
actualment s’ha rehabilitat tenint en compte l’original. 

Desajustos

No hi han desajustos importants.

L’escala interior que dóna accés al pis, de tipologia imperial, 
és el resultat de la restauració posterior i no segueix la 
tipologia de les escales de l’època a la zona. Segurament 
l’escala era de tram recte. 

Estat de Conservació

El grau de conservació és excel·lent degut a una restauració
i rehabilitació recent.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent.

El nivell de protecció de la masia i els seus annexes és 
General (B) de conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En el conjunt de la masia, s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
façana principal, els valors compositius de ritme, ordre de les 
façanes i proporció dels forats originals, l’element de conjunt 
porta-finestres, les cobertes, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal, remat de la coberta,...),  
així com tot els elements de l’interior singular originals. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de tot el conjunt sols es permetran en principi les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i qualsevol altra intervenció de caràcter puntual 
en cap cas suposarà l’alteració de la seva imatge, dels valor 
compositius de ritme, ordre de les façanes, i del tipus de 
forats, i de les característiques i valors de l’element original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar 
qualsevol tipus d’actuació sempre i quan  es mantingui la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, els elements arquitectònic i artístics singulars, i en 
cap cas es vulneri les característiques essencials de l’edifici 
original, i l’esperit de protecció d’aquest. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a les obres, es 
demanarà informe al Departament de Cultura sobre les 
mesures arqueològiques que s’han de prendre.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Ctra. de Sentmenat, davant del cementiri de Palau-solità, 
al costat del Barri de Can Duran

Segle XV-XVI. Estil Gòtic tardà. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)/ Restaurant

Propietat privada.

08155A001000370001AG/ 08155A001000370000PF

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

Situada cap a la part de ponent del terme de Palau-solità i 
Plegamans. L’edifici es troba allunyat del nucli antic, en una 
zona de caire totalment rural, envoltada de terres agrícoles.

S’arriba per un camí que s’inicia a la carretera de Sentmenat 
quasi davant del cementiri de Palau-solità.

Descripció / Tipologia

Aquesta masia presenta un conjunt molt interessant. Segueix 
la típica tipologia de la masia catalana de planta baixa i pis i 
ofereix la clàssica entrada precedida d’un pati on s’accedeix 
per un gran portal adovellat i cobert amb una porxada amb 
coberta de teules.

El conjunt de la masia té elements que es trobaven a les 
masies fortificades, com per exemple la torreta de vigilància. 
En aquest àmbit hi ha diferents construccions, la cambreta 
on vivien els mossos amb portes d’arc rebaixat, el portal 
original, (amb forats en la part superior com a sistema de 
defensa) i el cub. També es conserva l’era i el paller en molt 
bon estat. El conjunt de la masia es pot situar dins d’un estil 
gòtic tardà.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portants de 
maçoneria de pedra de riu i forjats d’entrebigat de fusta.  
Actualment aquesta masia ha estat recuperada respectant la 
tipologia original i obeint a la tècnica constructiva de l’època.

Coberta

La coberta és a dues vessants realitzada amb teula àrab, 
carener perpendicular a la façana i doble ràfec. En el carener 
s’hi pot trobar un detall ornamental realitzat amb fragments 
de teula representant el cap d’un drac.

Façana

La façana principal de la casa, orientada cap a migdia, té el 
seu parament de pedra sense escairar. La porta d’entrada 
d’arc de mig punt, adovellada i en bon estat de conservació, 
és al centre de la façana i sota una finestra rectangular, en la 
llinda de la qual hi ha un treball d’escultura que representa 
dos lleons rampants sostenint un escut. En els dos extrems 
inferiors del final de la motllura que envolta el conjunt, s’hi 
troben dues petites figures.

La finestra de la dreta, igualment rectangular, té la llinda o 
els laterals treballats. El conjunt compta amb una elaborada 
cresteria motllurada i amb una parella d’àngels que sostenen 
un escut. Dos caps ben esculturats fan de mènsula. 

Formant part de l’emmarcat de la finestra, hi ha dues 
columnes que comencen amb la figura d’un cap i acaben en 
la base formant un feix motllurat amb estries. Sota l’ampit 
veiem dos detalls florals en forma de roseta i al mig un petit 
cap. Les altres finestres no tenen gaire interès, però 
presenten bon estat de conservació.

Interior

A l’interior hi ha una gran sala, que comunica per la part 
esquerra amb la cuina i per la dreta amb el menjador. També
a la dreta comencen els graons de l’escala que porta al pis 
(antigament de tram recte), on hi ha una gran sala amb els 
seus corresponents dormitoris. Al fons de l’entrada hi ha una 
porta adovellada que comunica amb l’antic celler, i a mà
dreta, amb un desnivell del terra, l’entrada a la cavallerissa.

Cal destacar que al mig d’aquesta sala hi ha un gran arc de 
pedra que ajuda al sosteniment de l’embigat central del pis. 
A l’esquerra de la planta baixa es troba la cuina amb tots els 
seus components antics i al fons la gran campana que 
empara la llar de foc, i en un racó el lloc on feien el lleixiu. A 
l’esquerra de la llar de foc un forn de pa petit i al costat la 
porta que comunica amb el pastador, on es conserva la 
pastera i el forn de pa més gran.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És un edifici amb molta història i molt carismàtic dins de la 
vila de Palau. Presenta també un gran valor arquitectònic 
com element individual (masia) i de conjunt amb l’edifici 
modernista.  És una peça important com a testimoni tipològic 
(masies i cases rurals) i de l’evolució de l’arquitectura del 
segle XV-XVI. És important per la definició del volum, la 
imatge global, la qualitat dels elements arquitectònics de la 
façana, i com a testimoni dels sistemes constructius i d’ús 
dels elements arquitectònics emprats en aquella època. 

Elements a destacar

En aquest conjunt, cada volum posseeix una singularitat 
particular. Cal destacar en general les façanes de maçoneria 
de pedra de riu, amb obertures amb carreus de pedra tallada 
i sobretot el treball escultòric en els carreus d’algunes de les 
finestres, on es poden apreciar figures d’àngels, escuts i 
gravats entre d’altres. Destacar la finestra situada a l’extrem 
dret de la façana principal, pel seu gran treball escultòric, i 
per ser una de les finestres millors i més ben conservades 
del municipi d’estil gòtic. Important el conjunt porta- finestra 
que emfatitza l’eix central de simetria de la façana i l’accés 
principal, on destaca fonamentalment la porta formada per 
una arc de mig punt amb unes dovelles de grans dimensions.

Cal remarcar la porta d’accés al recinte, formada també per 
un arc de mig punt adovellat i rematat amb una petita 
coberta.    

L’ermita és un altre volum interessant per la seva composició
i pels elements arquitectònics que presenta, així com també
la petita construcció que es situa en l’entrada del recinte.   

Tanmateix el paller és un element destacable en sí mateix. 
Tant pel treball del mur  i el pilar com per l’estructura de la 
coberta.

I per acabar, destacar els interiors de la masia principal, que 
es conserven en gran part fidels a l’original, dels quals en 
destaca la cuina amb el forn de pa fet de maó.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

La masia ha estat restaurada i rehabilitada recentment 
mantenint el seu caràcter original.

Estat de Conservació

El grau de conservació és excel·lent degut a una restauració
recent. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques 

Es considera que la masia de Can Duran és dels segle XV-
XVI. La família Duran és una de les més antigues del terme; 
ja que, en el fogatge de 1.470 ja hi trobem el cognom de 
Duran, que es repeteix en un altre de l’any 1.515.

La propietat ha estat de la família Duran fins fa pocs anys. 
Els seus propietaris actuals, la família Estrada, han convertit 
el conjunt de la masia en un restaurant, però conservant tots 
els seus elements arquitectònics i fins i tot restaurant allò que 
ho necessitava. En una d’aquestes restauracions es va 
descobrir la porta adovellada que comunicava amb el celler. 
Com a detall d’interès, direm que davant de l’era hi ha la 
pallissa i que la seva columna central, que sosté la biga 
principal de la coberta, és de pedra i té forma cilíndrica, com 
les que trobem en d’altres masies properes. 

Es diu que a Can Duran s’enfornava pa per vendre a d’altres 
cases de la rodalia. Anys després quan ja no havia de 
produir per altres cases van construir el forn més petit.

Uns rajols en el sostre del celler indiquen el nom “B. Maria” i 
l’any 1885. També es conserven estris de cuina de coure de 
l’hotel Ritz de Barcelona.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de lliure 
permanent (Clau 21)

Intervencions 

S’ha restaurat recentment com a restaurant i com a museu 
“El Racó de l’Avi”

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
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En els espais habitables interiors, es podran realitzar 
qualsevol tipus d’actuació sempre i quan  es mantingui la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, els elements arquitectònic i artístics singulars (cuina, 
forn de pa,....), i en cap cas es vulneri les característiques 
essencials de l’edifici original, i l’esperit de protecció
d’aquest. 

En les construccions protegides específicament (el paller, la 
petita casa situada a l’entrada del recinte, l’ermita, la tanca 
del recinte i la seva porta d’accés,...), només es podran 
realitzar actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent.

El nivell de protecció, de la masia i tots aquells annexes amb 
una certa entitat arquitectònica( paller, petita casa situada a 
l’entrada del recinte, ermita), així com la porta d’entrada i el 
tancament del recinte i tots aquells elements singulars, és 
General (B) de conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal (masia) i en les antigues 
construccions annexes, s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
façana principal, els valors compositius de ritme, ordre de les 
façanes i proporció dels forats, l’element de conjunt porta-
finestra, les cobertes, el material, la textura, el cromatisme, 
els elements arquitectònic i artístics singulars de les façanes 
(finestres, porta principal, remat de la coberta,...),  així com 
tot els elements arquitectònics singulars,  mobiliari, eines, 
utillatges,... de l’interior. 

S’han de mantenir tots aquells annexes i construccions amb 
una certa entitat arquitectònica (el paller, la petita casa 
situada a l’entrar al recinte, l’ermita, la tanca del recinte i la 
seva porta d’accés,...) 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de tot el conjunt sols es permetran en principi les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i qualsevol altra intervenció de caràcter puntual 
en cap cas suposarà l’alteració de les característiques i 
valors de l’element original. En les façanes secundàries es 
podran realitzar noves obertures, sempre que no suposi una 
alteració de la imatge actual, dels valor compositius de ritme, 
ordre de les façanes, i del tipus de forats.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat: 

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Urbanització Can Falguera. En la cruïlla entre els carrers 
Major, Drecera i Can Mas

Segle XIV-XV. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Equipament municipal actualment desús.

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

2554407DG3025S0001IU

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipament administratiu - proveïment (Clau 
E3) i cultural - social - religiós (Clau E4)
La categoria de protecció de l’escut és BCIN i la masia és
BPIM
El nivell de protecció de l’escut és Integral (A) i el nivell de 
protecció de la masia és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa al bell mig d’una zona residencial, al sector 
de Can Falguera que rep el nom per la masia que el 
presideix. Es situa en un turó a l’encreuament del carrer 
Major, carrer de la Drecera i carrer de Can Mas. El carrer 
major destaca per la seva importància en la organització
viària de Can Falguera ja que és l‘únic punt d’unió amb la 
resta del poble de Palau-solità i Plegamans. L’entorn 
immediat es caracteritza per construccions de baixa alçada, 
principalment habitatges unifamiliars aïllats.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una masia de tipologia primigènia catalana, amb 
edificis annexos de diferents èpoques. Aquesta construcció
ha sofert moltes modificacions del seu aspecte original al 
llarg de la seva història. La més important, que en definitiva 
ha donat l’aspecte actual de fortificació de la façana, és la de 
1920. L’edifici principal és de planta quadrangular amb planta 
baixa, pis i golfes. 

La tipologia de la casa és la típica de la contrada: teulada a 
dues vessants, parament de còdols de riera a la part baixa, 
continuant amb totxo i restes d’arrebossat.  

Actualment l’edifici es troba pràcticament derruït, però es 
conserva la façana principal força ornamentada que és 
testimoni de l’època d’esplendor en que va ser construïda.

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maçoneria de 
pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta de dues vessants amb carener perpendicular a la 
façana, realitzat amb teula àrab.

Façana

La façana principal és del 1920, obra de Josep Maria 
Falguera, modificant així la tipologia de dues vessants i 
adquirint elements modernistes i noucentistes en la seva 
arquitectura. 

El cos central, afegit posteriorment, sobresurt dels laterals i 
acaba amb una disposició de merlets. En aquest es troba la 
porta  d’arc de mig punt adovellada, on en la clau es 
conserva encara l’escut de la família Falguera, i una finestra 
motllurada. Amb la nova obra la casa adquirí cert aire de 
fortalesa, amb pilastres que emmarquen el cos central des 
de la planta baixa fins el primer pis, unificant el conjunt. 

Sota la decoració del coronament hi ha una falsa galeria de 
set petites arcuacions, totes cegues excepte la central.

Trobem obertures de variades tipologies. A la part esquerra 
de la façana, al nivell del primer pis, apareix una finestra 
rectangular, allargada i possiblement de tipus coronella tot i 
que manca la columneta que la dividiria en dues; està
formada per dos arquets amb decoració gòtica, de tipologia 
propera a l’arc colopial o flamíquer, amb traceria molt 
malament conservada. 

Les motllures que dibuixen els arquets es perllonguen als 
brancals en forma de primes columnetes adossades, de 
caràcter decoratiu. L’ampit es presenta en lleuger voladís 
amb motllures.

Interior

La distribució és l’habitual de les masies de la zona. Planta 
baixa amb menjador i estança per guardar la farina, cuina i 
cort de porcs. Sota la cuina es trobava el celler i una escala 
de cargol donava l’accés al primer pis. En el primer pis hi 
havia una zona reservada per els masovers i el pastor, amb 
quatre habitacions. La distribució del primer pis seguia 
l’estructura de la planta baixa amb una gran sala central que 
feia de distribuïdor.

Escut

Sobre la llinda motllurada de la porta d’entrada d’una de les 
habitacions del primer pis, entrant a la sala central a mà
esquerra, es troba un escut del segle XVII-XIX, d’estil 
popular. És quadrat, lleugerament puntegut en la base. En el 
camper hi podem diferenciar les armes dels Falguera: or amb 
tres mates de falguera, de sinople no aterrassat. Sobre les 
falgueres s’hi troben tres abelles. A l’exterior, casc 
descansant a la vora superior en posició de perfil, dextrat i 
amb reixat; al voltant i emmarcant l’escut, un llambrequí en 
bandes de la tela retallada en forma de fulles d’acant que 
adornen el casc caient pel seu costat i pel de l’escut.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i 
de l’evolució de l’arquitectura del municipi. És important per 
la definició del volum, la imatge global, la qualitat dels 
elements arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels 
sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics 
emprats en aquella època.

Elements a destacar

Destaca la façana principal, modificada el 1920 per 
l’arquitecte Josep Maria Falguera, adquirint elements 
modernistes i noucentistes en la seva arquitectura; però 
principalment, el conjunt porta-finestra, format per una porta 
d’arc de mig punt i grans dovelles, i un gran finestral 
emmarcat per un gran treball escultòric de motllures i rematat 
per un escut.

Destacar en general el treball de les pedres tallades de 
l’emmarcament de moltes de les finestres; els arcs de mig 
punt sobre petites columnes que conformen el coronament 
de la façana, juntament amb el merlets, i que li donen un 
caire de fortalesa; les obertures a banda i banda del cos 
principal, que també són característiques d’aquest element; i 
sobretot, la finestra coronella de l’esquerra.

Cal parar especial atenció als diferents escuts de la família 
esculpits en la façana i en l’interior de la casa, 
fonamentalment el que es troba situat sobre la llinda 
motllurada de la porta d’entrada d’una de les habitacions del 
primer pis, que és del s. XVII-XIX.

Desajustos

No hi ha desajustos importants a esmentar.

Estat de conservació

Actualment l’estat de conservació general de la masia és 
molt bo, degut a la rehabilitació integral realitzada el 2011.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

El llinatge dels “Falguera” o “Folguera” consta en els cens 
realitzats per maridatge a la parròquia de Sant Genís de 
Plegamans al segle XVI. Un dels Falguera o Folguera figura 
en un dels nomenaments del batlle de 27 de febrer de 1.440 
(Bernat Falguera). 

La façana es modificà al 1.920 degut a que el darrer 
propietari Falguera contreia matrimoni.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIN un dels seus escuts.

BCIN pel Decret 571/1963, de 14 de març (Núm. Registre 
3907-MH.R.I.51.12058)

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema de verd públic 
(Clau I)

Intervencions

Durant l’any 2011 es va realitzar una rehabilitació integral de 
la Masia.

Bibliografia
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Pel que fa a la resta de construccions que es troben mig en 
ruïnes, es permetrà les intervencions i actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, 
ampliació, addició, enderroc parcial, substitució i 
reconstrucció, sempre que no suposi una alteració del volum 
original, de la tipologia i de la imatge original, així com dels 
elements que es troben en peu i que és possible mantenir.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a l’edifici d’una 
il·luminació adequada.

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a les obres, es 
demanarà informe al Departament de Cultura sobre les 
mesures arqueològiques que s’han de prendre.

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de l’escut, que es troba sobre la 
llinda de la porta d’entrada d’una de les habitacions en la part 
interior, és de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), 
mantenint la categoria de protecció existent.

BCIN pel Decret 571/1963, de 14 de març (Núm. Registre 
3907-MH.R.I.51.12058)

La categoria de protecció proposada per a tot el conjunt és 
de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de l’escut és Integral (A) de conservació
estricta i el nivell de protecció de la masia és Parcial (C) de 
conservació amb actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica 
del conjunt, el volum, l’estructura portant, la façana principal, 
l’element de conjunt porta-finestra, i el conjunt compositiu de 
les obertures originals de la façana, els elements 
arquitectònic i artístics singulars de la façana (finestres, porta 
principal, remat,...), tot els elements de l’interior singulars i 
originals (escut, llindars, finestres, portes,...), el material, la 
textura, el cromatisme.

S’han de mantenir i recuperar les construccions annexes de 
maçoneria que queden en peu, així com també l’era que es 
suposa que es troba enterrada al costat del conjunt.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En tots els elements originals que queden en peu i es poden 
recuperar, només es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors dels elements originals.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de la Serra

XVI-XVII (part antiga) i XIX-XX (part nova) 
Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Equipament (Centre Educatiu Els Castanyers)

Propietat pública (Generalitat de Catalunya) 

2043602DG3024S0001JD

Sòl Urbà

Sistema d’equipament docent (Clau E1)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció del paller i l’edifici annex a la masia 
és General (B) i el nivell de protecció de la masia és
Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en el Camí de la Serra, antigues terres de 
Plegamans, a tocar de l’antiga capella de Sant Genís. Aquest 
camí porta al Castell de Palau.

Descripció / Tipologia

La casa ha sofert moltes modificacions i ampliacions, i per 
això costa veure l’estructura original de masia. 

Es tracta d’una de planta rectangular amb planta baixa i pis 
que formava part d’un conjunt d’edificis dels que es 
conserven l’era i el paller.

Estructura

Originàriament era d’estructura de murs portants de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta, tant a 
l’edifici principal com al paller.

Coberta

La coberta de l’edifici principal és de quatre vessants amb 
poca inclinació, de teula àrab.

La coberta del paller és inclinada i de dues vessants, amb 
teula àrab i carener perpendicular a la façana principal.

Façana

A l’edifici principal, i malgrat les restauracions, es conserven 
les obertures originals.

En la façana principal destaquen la porta d’accés, adovellada 
i amb un escut a la clau, i una finestra situada a sobre 
d’aquesta presentant també un escut al centre de la seva 
llinda, així com els dos arcs de mig punt adovellats que 
donen accés a l’escala de l’edifici.

Entre la planta baixa i la planta primera i ha una composició i 
ordre de les obertures, ja que totes es situen alineades. La 
planta segona (nivell de golfes) es diferencia de les altres 
dues ja que es composa d’un seguit de finestres d’arc de mig 
punt de petites dimensions, creant una galeria, sense cap 
correspondència amb les plantes inferiors. Les façanes de 
l’edifici principal s’han arrebossat, modificant el seu aspecte 
original, exceptuant els emmarcaments de les obertures i un 
sòcol fet de pedra irregular. Remata la façana un ràfec que 
en voladís és força pronunciat.

El paller o edificació annex (antigament lligada a l’activitat 
agrícola) és un cos aïllat respecte a la masia. La fàbrica dels 
murs és de còdols amb una base de pedres més grans. 

A la façana principal hi destaquen les dues arcades de mig 
punt fetes amb maó pla. La resta de les façanes presenten 
obertures rectangulars i una porta d’accés amb arc de mig 
punt. 

Interior

L’interior de l’edifici principal s’ha modificat respecte la 
distribució original degut a la seva conversió en una escola. 
Se’n destaca una columna a l’interior amb la data gravada de 
1594.

L’interior del paller es conserva pràcticament en el seu estat 
original.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

La part més antiga de la masia és possiblement dels segles 
XVI-XVII. Posteriorment s’han anat realitzant moltes 
intervencions canviant el seu aspecte original. L’última 
intervenció important, la qual va transformar totalment la 
seva imatge, i que és en definitiva la que ha donat l’aspecte 
actual del conjunt, és de principis de segle passat (s.XX), 
conseqüència de l’activitat que va desenvolupar el Patronat 
de les Llibertats, dirigida per Josep Pedragosa.

A l’interior de la casa hi ha una columna que té gravada la 
data de 1594, i a fora una pedra corresponent a una 
ampliació amb la inscripció de 1629. 

Sembla que l’edifici del paller fou refet en la data que figura 
gravada a la façana principal, 1.856, sobre la ceràmica 
al·lusiva a Sant Antoni Abad.

Aquestes dades ens ratifiquen l’origen i les intervencions 
posterior d’aquesta masia.

A meitat del segle XIX, quan la família que li donà el nom 
s’extingí, fou venuda en dues ocasions. Posteriorment, cap a 
l’any 1912 el Patronat de Llibert, que estava dirigit pel 
mossèn Josep Pedragosa, la va adquirir.

L’administració, en els seus inicis, corresponia al Rector de 
Plegamans, Mossèn Jaume Vendrell, desprès s’encarregà un 
director tècnic, Àngel Grau. Cap a l’any 1920, administra la 
finca Ramón Albó, destinant el seu ús a la Protecció de la 
infància, i és quan comença a denominar La Granja.

Actualment, es destina a centre educatiu, i es troba sota la 
Protecció del Menor de la Conselleria de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, i és el centre educatiu Els 
Castanyers.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Gordi 3.10 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura i la 
tipològic de masies i cases rurals del municipi. És important 
per la definició del volum, la imatge global, la qualitat dels 
elements arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels 
sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics 
emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar fonamentalment, la capella romànica de Sant 
Genís que es troba inclosa en el recinte; el treball de 
maçoneria de pedra de riu que encara queda visible en el 
paller, amb dues arcades de mig punt a la façana principal i 
finestres amb carreus de maó i arcs a plec de llibre a les 
façanes laterals; la porta d’entrada d’arc de mig punt amb 
grans dovelles i amb un escut a la seva clau, i una finestra 
situada a sobre d’aquest presentant també un escut al centre 
de la seva llinda, d’un gran treball escultòric de motllures 
(elements originaris de l’antiga masia); així com el conjunt 
porta- finestra que formen aquests dos elements 
arquitectònics.

Cal destacar també la columna que es troba a l’interior amb 
la data gravada de 1594.

Desajustos

El desajust més important és el nou aspecte que se li va 
donar en la última intervenció, per transformar-lo en centre 
educatiu, perdent la tipologia de masia original. 

Cal mencionar la mala col·locació de les instal·lacions,  
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia, canonades d’aigua, i baixants en la façana i en la 
part exterior de l’edificació principal i del paller i/o edifici 
annex (originàriament lligat possiblement a l’activitat rural), 
que fan desmerèixer l’aspecte de l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació de l’edificació principal és força bo, ja 
que és un edifici que es troba en actiu com a equipament.

L’edifici del paller és possiblement el que presenta un estat 
pitjor, per la manca d’utilització i de manteniment. 

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipament 
escolar (Clau Ge)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
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Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27528
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En els espais habitables interiors, es podran realitzar 
qualsevol tipus d’actuació sempre i quan  es mantingui la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, els elements arquitectònic i artístics singulars, i en 
cap cas es vulneri les característiques essencials de l’edifici 
original, i l’esperit de protecció d’aquest. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia, enllumenat,...). Dotar a l’edifici 
d’una il·luminació adequada.

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a la concessió
de la llicència d’obres en aquest conjunt d’edificis, es 
demanarà informe al Departament de Cultura sobre les 
mesures arqueològiques que ha de prendre el promotor. 

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent.

El nivell de protecció del paller i l’edifici annex a la masia és 
General (B) de conservació amb actuacions limitades i el 
nivell de protecció de la masia és Parcial (C) de conservació
amb actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal (masia), s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, els valors compositius de ritme, ordre de les façanes 
i proporció dels forats, l’element de conjunt porta-finestra, les 
cobertes, el material, la textura, el cromatisme, els elements 
arquitectònic i artístics singulars de les façanes (finestres, 
porta principal,...),  segons el seu estat original, així com tot 
els elements arquitectònics singulars de l’interior. 

En la construcció annex (paller), s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, la façana principal, els valors compositius de ritme, 
ordre de les façanes i proporció dels forats, la coberta, el 
material, la textura, el cromatisme, els elements arquitectònic 
i artístics singulars de les façanes (finestres, porta principal, 
arcades,...),  així com tot els elements arquitectònics 
singulars de l’interior. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En el paller sols es permetran en principi les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol altra intervenció de caràcter puntual en cap cas 
suposarà l’alteració de les característiques i valors de 
l’element original. 

En l’exterior de l’edifici principal sols es permetran en principi 
les actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i qualsevol altra intervenció de caràcter puntual 
en cap cas suposarà l’alteració de les característiques i 
valors de l’element original.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística :

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer Montseny cantonada Avda. de Catalunya

Segle XVI-XVII. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Equipament (Centre educatiu- cultural)

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

08155A006000230000PD/2027901DG3022N

Sòl No Urbanitzable

Sistema general d’espais lliures inclòs en el PDU de 
l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs (clau Sd), sub-clau de 
sistema d’equipament (Clau Sde)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a tocar de la carretera principal o avinguda 
de Catalunya molt a prop de la nova carretera estatal C-59, 
concretament al carrer Montseny. 

El seu entorn immediat i proper el formen edificacions de 
baixa alçada, majoritàriament habitatges unifamiliars, i a 
l’altre costat de l’antiga carretera edificacions de tipus 
industrial i espais verds.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una masia d’ús agrícola que té els seus orígens 
en els segles XVI-XVII, que segueix la tipologia típica, de 
planta rectangular amb planta baixa i dos pisos. La masia 
forma part d’un conjunt de construccions i actualment mostra 
els resultats de les reformes realitzades en el segle XVIII.

A la planta baixa hi ha un portal d’entrada rectangular i una 
finestra rectangular a cada costat. Totes les obertures estan 
emmarcades per una motllura llisa. En aquest nivell hi ha una 
prolongació a cada costat amb una utilitat agrícola, i en la 
seva part superior forma sengles terrats descoberts, el de 
l’esquerra molt més gran i amb barana de pedra.

La construcció annexa a la masia (nau) de planta rectangular 
i dos pisos, té en el pis superior una galeria d’arcuacions de 
mig punt obertes al pati de la masia que aguanten un 
entaulament llis, i el seu interior està cobert (planta pis) per 
una estructura d’encavallades de fusta. En aquesta 
construcció destaca un torrelló de vigilància en l’angle de la 
façana posterior.

Finalment, el conjunt de construccions que formen la masia 
està tancat per un mur amb una portalada coberta amb teula 
àrab a dues vessants i voladís pronunciat, que delimita el 
pati interior del conjunt.

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maçoneria de 
pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta de l’edifici principal és d’escassa inclinació, 
realitzada amb teula àrab a dos aiguavessos i amb el 
carener perpendicular a la façana.

En canvi la coberta de l’edifici annex (nau) és inclinada i de 
teula àrab a dues vessants i amb carener paral·lel a la 
façana principal. La coberta d’aquest volum està realitzada 
amb la tècnica de la teula seca, i amb una estructura 
d’encavallades de fusta.

Façana

La façana, modificada al segle XVIII, és completament 
simètrica. En el cos central trobem la porta amb arc rebaixat, 
que segueix l’eix vertical amb una obertura en el segon pis 
més gran que les laterals. A banda i banda de la porta 
d’accés a la masia, trobem dues finestres idèntiques, així
com les que segueixen el seu eix vertical en el segon pis, 
més petites que les de la planta baixa. Totes les finestres 
tenen un emmarcament pla. Destaca la galeria de set 
obertures dividides per columnes situada en el primer pis, de 
diferents alçades que donen el resultat visual de merlets. La 
façana està coronada per una motllura de pedra discontínua, 
més elevada en el cos central i on s’hi troba un element 
decoratiu de pedra, que provoca que visualment sembla que 
l’edifici sigui de coberta plana.

La façana principal de l’edifici annex té actualment un acabat 
d’arrebossat i pintat de to vermellós. Es compon d’obertures 
en planta baixa de diverses mides i estils. Destaquen dues 
grans obertures amb arc de mig punt a la part esquerra de 
l’edifici. La planta primera es compon d’una sèrie d’arcades 
de mig punt a mode de galeria. Les façanes laterals i 
posterior conserven l’acabat de maçoneria de pedra. A la 
façana posterior apareixen petites obertures quadrades 
situades de forma pautada i regular. A la façana lateral 
destaca la presència d’una torreta de vigilància a l’angle de 
l’edifici.

Interior

Actualment, l’interior de l’edifici principal està restaurat, però 
possiblement no es realitza el manteniment oportú, ja que el 
seu estat de conservació podria ser molt millor. Sembla que 
no conserva cap element original.

L’edifici annex és buit, i a l’interior una bona part d’aquest es 
troba en estat força ruïnós.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals, i 
de l’evolució de l’arquitectura del segles XVI-XVII-XVIII. És 
important per la definició del volum, la imatge global, la 
qualitat dels elements arquitectònics de la façana, i com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar la presència volumètrica que té l’edifici principal, 
així com la seva façana principal d’una estètica- compositiva
molt interessant, en la utilització singular dels elements 
constructius i recursos arquitectònics; el treball de maçoneria 
de pedra que encara queda visible a l’edifici original (nau); el 
petit torrelló rodó a una de les cantonades de la nau i 
l’embigat i les encavallades de fusta que cobreixen aquesta. 

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Va ser parcialment restaurada fa pocs anys, deixant la 
majoria de façanes amb l’arrebossat vist i pintat amb un color 
gens encertat (nau). 

A l’edifici de la nau, hi ha certes obertures a les façanes 
secundàries que es troben mig derruïdes i que s’han tapiat 
amb material ceràmic que no concorda amb la imatge 
general de l’edifici. 

Algunes de les fusteries s’han substituït per unes de noves, 
escollint un tipus de material que no lliga amb la imatge de 
conjunt.

Estat de Conservació

El seu aspecte general és força bo, encara que resulta 
necessari una restauració integral del conjunt, de l’edifici 
principal i fonamentalment de la nau, que en l’actualitat es 
troba en un estat de conservació força dolent i en una part 
pràcticament ruïnós. Destacar el mal estat de conservació
del torrelló de la cantonada de la nau. 

Actualment, l’interior de l’edifici principal ha estat restaurat, 
però no gens encertadament, no realitzant-se el 
manteniment necessari i oportú per aquest tipus d’edificis.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Tal com ja s’ha comentat anteriorment, el conjunt ha sofert 
moltes modificacions al llarg del temps, i per tant l’edifici 
actual és el resultat de molts anys de història. Les parts més 
antigues que es conserven podrien ser dels segles XVI-XVII, 
però la imatge fonamentalment del conjunt és el resultat de 
les reformes realitzades en el segle XVIII, i d’altres reformes 
posteriors considerables.

Actualment és la seu del Campus arqueològic de la Fundació
Clos.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbanitzable programat i qualificat de 18a 
inclòs en el Pla Director Urbanístic de l’A.C.T.U.R. de Santa 
Maria de Gallecs.

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27531
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent.

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal, s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
composició, la façana principal i la que dona al c/ Montseny i 
Avda. Catalunya, els valors compositius de ritme i ordre de la 
quarta façana (la que dona al pati), el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal, remat de la coberta,...), 
així com tot els elements de l’interior originals.

En l’edifici de la nau, s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, els 
valors compositius de ritme i ordre de les façanes originals, el 
material, la textura, el cromatisme, els elements arquitectònic 
i artístics singulars de les façanes (finestres, portes, coberta, 
els murs de maçoneria, la torrelló,...), així com tot els 
elements de l’interior originals (encavallades i forjats que 
cobreixen l’edificació,...).

S’ha de mantenir també els murs de maçoneria de 
tancament del recinte i la porta d’accés, així com tots 
aquelles construccions annexes originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En les tres façanes a mantenir del cos principal, sols es 
permetran les actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració; i qualsevol intervenció en cap cas 
suposarà l’alteració de les característiques i valors de 
l’element original. En la quarta façana (pati interior) es podrà
realitzar noves obertures, sempre que no suposi una 
alteració de la imatge actual, dels criteris compositius i 
d’ordre d’aquesta. 

En els espais habitables interiors es podrà realitzar qualsevol 
actuació, sempre que no suposi una alteració de la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, ni una modificació substancial de la imatge actual i 
de les  característiques essencials de l’edifici original.

En l’exterior de la nau, es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol altre intervenció puntual com pot ser l’obertura de 
nous forats, no suposarà una alteració de la imatge actual i 
del valors dels diferents elements.

En els espais habitables interiors es podrà realitzar qualsevol 
actuació, sempre que no suposi una alteració de la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, ni una modificació substancial de la imatge actual i 
de les  característiques essencials de l’edifici original, així
com l’alteració de les arcades i encavallades i les paret de 
maçoneria. 

Pel que fa als edificis annex, la tanca del recinte, la porta,... 
només es permetran les intervencions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració de las parts originals; 
i qualsevol intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a l’edifici d’una 
il·luminació adequada.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer de Dalt / Carrer d’Enric Borràs

Segle XVIII. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Equipament socio- cultural (Associació de Pessebristes de 
Palau-solità i Plegamans)

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

1753810DG3015S0001DE

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a prop del nucli antic, concretament al carrer 
de Dalt, a tocar de la carretera principal. Es troba envoltat 
principalment per construccions residencials de baixa alçada, 
majoritàriament habitatges unifamiliars i plurifamiliars.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una masia de tipologia típica catalana del segle 
XVIII, de planta rectangular, planta baixa i pis. Aquesta ha 
estat ampliada i modificada al llarg del temps, però 
conservant l’estil original.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portant de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta de poca inclinació, és de dues vessants realitzat 
amb teula àrab i amb el carener perpendicular a la façana.

Façana

L’accés principal a la masia és un arc mínimament rebaixat 
que es troba a l’eix vertical que forma aquest conjuntament 
amb el balcó i el carener de la coberta. A banda i banda de la 
porta principal en planta baixa, es troben dues finestres, i en 
el segon pis unes altres dues de major grandària, disposades 
totes elles seguint l’eix de simetria compositiva de la façana.

No obstant, aquesta simetria de la façana queda modificada 
degut a la construcció annex, possiblement adossada 
posteriorment, que s’utilitzava per a usos agrícoles.

Al costat del balcó del primer pis, encara es conserven restes 
d’un antic rellotge de sol. Actualment, la façana principal  té
un acabat deteriorat, amb parts de l’arrebossat caigut i les 
altres amb maçoneria de maó vist. Les façanes laterals i 
posterior conserven l’acabat de maçoneria de pedra, amb 
obertures principalment rectangulars i amb arcs de maó a 
plec de llibre. A la façana lateral esquerra, encara es 
conserva la porta corredissa que donava accés al porxo.

Interior

La masia tenia una distribució interior molt típica de la 
clàssica masia catalana, amb l’entrada principal que 
comunica amb la cuina a l’esquerra i amb el menjador a la 
dreta. 

Al fons, l’escala d’accés al pis de dalt, on es trobaven tres 
dormitoris i el graner, tots comunicats amb la saleta on hi 
havia un petit balcó. A la part baixa i sota l’escala hi ha una 
porta que donava a fora, al darrera de la casa, on hi havia 
una comuna. En el costat esquerra una porta donava pas a 
la cort del cavall. Curiosament, el cavall entrava pel portal 
principal, i travessant la sala, passava a la seva cort. Enfront
de la porta de l’estable n’hi ha una altra que comunicava amb 
el celler. El aquest lloc hi havia un gran cup per al vi; també
hi havia hagut una premsa muntada damunt d’una pedra de 
grans dimensions i pes.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

La masia va ser construïda cap a l'any 1.770 per Anton 
Malla.

Es conserven molts documents que formen part de l'historia 
d'aquesta casa, com ara escriptures de compres, actes 
matrimonials, notes de censos... .Un dels més antics és el 
pagament del cens de l'any 1.786. 

Actualment està cedit a l'Associació Pessebristes.

A la planta baixa s’hi realitzen tallers de pessebristes i 
l’exposició anual de pessebres populars i diorames. A la 
primera planta hi ha ubicat el museu del pessebre i exposició
permanent.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv), i l’entorn qualificat de verd públic (Clau I)

Intervencions

S’ha fet una rehabilitació i la construcció d’un volum annex

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32710
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric. És una peça important com 
a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i de l’evolució de 
l’arquitectura del segle XVIII. És important per la definició del 
volum, la imatge global, i com a testimoni dels sistemes 
constructius i d’ús dels elements arquitectònics emprats en 
aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar fonamentalment la volumetria i la imatge del 
conjunt.

La façana principal amb la disposició força ordenada de les 
obertures és un valor afegit a aquest element, com també ho 
és, el conjunt porta- balcó que marca un eix central de 
composició de la façana.

Desajustos

L’edifici ha sofert petits processos de rehabilitació, però de 
forma puntual i no una rehabilitació del conjunt. Algunes de 
les portes s’han substituït per altres de més noves, però que 
no concorden amb la imatge global de l’edifici. La façana 
principal està molt tocada, amb parts arrebossades, parts 
que mostren la maçoneria de pedra original, i parts refetes 
amb peces de ceràmica o de maó. Falta una idea de conjunt 
a l’hora de tractar la reforma. Sembla que alguna finestra ha 
estat tapiada i que d’altres han perdut l’ampit de pedra.

La construcció annex que s’ha realitzat fa pocs anys no 
resulta gaire encertada, ja que desmereix la imatge de la 
masia.

Cal mencionar la mala col·locació dels cables elèctrics, dels 
canelons i baixants, i de cartells informatius que desmereixen 
encara més la imatge de l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació no és gaire bo, ja que faltaria una 
restauració integral de l’edifici. 
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, la façana principal original, la 
coberta, els valors compositius d’ordre de les altres façanes, 
l’element de conjunt porta-balcó, i el conjunt compositiu de 
les obertures originals de la façana, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars i 
originals de les façanes i de l’interior.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior només es podran realitzar les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol altre intervenció puntual, en cap cas suposarà
l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar altres 
actuacions sempre i quan no es vulneri les característiques 
essencials de l’edifici original, i l’esperit de protecció
d’aquest.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure d’elements que 
puguin desmerèixer la imatge de l’element (rètols, 
contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar en les façanes els 
elements sobreposats que desmereixin la imatge de l’edifici 
(instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia,...). Dotar a l’edifici d’una il·luminació
adequada.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de Can Padró, entre el camí de La Serra i el camí de 
Plegamans

Segle XIV i XIX (reforma). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)

Propietat privada

08155A004000370000PD/ 08155004000010000PM/ 
08155A00409511

Sòl Urbanitzable, inclòs en el SUD-08. El Pedró

Clau 8a2 Residencial-hoteler / Hoteler / Restauració a 
definir en el Pla Parcial

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a prop del nucli antic, encara que a l’altre 
costat de la carretera principal, concretament al Camí de Can 
Padró, que rep el seu nom per ser el camí que condueix 
directament a aquesta masia.

La masia es troba en la transició entre el sòl urbà consolidat 
amb cases unifamiliars aïllades, una zona verda de caràcter 
forestal,  i el sòl no urbanitzable de caràcter agrícola.

Es troba a prop de l’edifici de l’Ajuntament, de l’església de 
Sant Genís i de Casa Manén.

Descripció / Tipologia

La masia té una distribució típica de la clàssica masia 
catalana de planta rectangular, amb planta baixa, planta pis i 
golfes. Es creu que l’antiga masia tenia capella i cementiri 
dins la mateixa casa, però no es pot saber del cert, ja que 
tota la masia ha estat sotmesa a evidents modificacions de 
l’estructura original, i s’ha ampliat amb diversos cossos 
annexos de diferents èpoques. 

No obstant, es conserva l’entrada porxada de dues vessants 
i la tanca de l’antiga masia. 

Estructura

L’estructura originaria era de murs  portants de maçoneria de 
pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta del volum principal és inclinada a quatre vessants 
amb teula àrab i amb un ràfec de gran voladís sostingut per 
permòdols. Del centre d’aquesta, s’alça una torre 
quadrangular coronada per una balustrada de pedra amb 
elements decoratius a cada angle.

Els altres volums també consten de cobertes de teula àrab a 
una o dues vessants.

Façana

Les façanes principals (sud i oest) del volum principal són les 
que han sofert més modificacions respecta a l’original (finals 
s.XIX), i són les que donen fonamentalment la imatge més 
característica del conjunt. Les dues presenten una disposició
simètrica dels elements, en tots els nivells. 

En la façana sud, hi ha en la planta baixa el portal d’entrada 
rectangular amb finestres a cada costat. Al primer pis trobem, 
tres balcons amb baranes de ferro forjat i treballat. 

Igualment en el segon pis hi ha tres obertures just en l’eix de 
les inferiors, però més petites. Entre el primer pis i el segon 
hi ha un rellotge de sol de ceràmica recuperat.

En la façana oest, hi ha en la planta baixa una porta 
secundària de l’habitatge precedida per una porxada amb 
obertures amb arcs de mig punt rebaixats, que crea una 
terrassa al primer pis amb barana de balustres. En el primer 
pis i segon es disposen les obertures ordenadament en tres 
faixes verticals.

El resta de façanes, tant de l’edifici principal com de la masia 
original, presenten una disposició totalment anàrquica dels 
forats, del tipus i de les dimensions d’aquests.

L’acabat del mur i de les façanes és arrebossat, i de pedra 
en els casos que aquest s’ha desprès.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Padró 3.13 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals 
transformades en cases senyorials, i de l’evolució de 
l’arquitectura del segle XIV. És important per la definició del 
volum, la imatge global, la qualitat dels elements 
arquitectònics de la façana, la composició de la façana, i com 
a testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats al llarg del anys. L’edifici és molt 
interessant per la imatge i la presència que té en el territori. 

Elements a destacar

Es podria destacar de forma global la imatge i composició del 
conjunt de volums; les façanes principals del volum principal 
amb les obertures ordenades amb uns eixos de composició; 
el recinte que forma el conjunt, delimitat per una sèrie de 
murs i les seves portes d’accés; la masia antiga franquejant 
la porta d’entrada del darrera; el conjunt format per una sèrie 
d’arcs de mig punt, formant una porxada en la planta 
soterrani, creant una plataforma elevada, la qual determina el 
recinte del conjunt.

Caldria subratllar també la composició de la façana principal 
amb el treball de motllures en les portes, finestres i 
balconades, destacant el rellotge de sol de la façana.

També es important el treball de maçoneria fet en la tanca de 
la finca i d’altres volums en els que s’ha deixat la pedra vista, 
així com els arcs fets amb carreus tallats de grans 
dimensions, que els composen.

S’ha incorporat, també a l’àmbit de protecció, el jardí
romàntic situat a la part baixa de la finca, just al costat de la 
masia.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Cal mencionar la incorporació de pistes esportives que 
impliquen un canvi en la imatge, i el pintat d’algunes parets 
de colors poc apropiats. Caldria mencionar també la mala 
col·locació dels cables elèctrics, antenes de TV i 
parabòliques que desmereixen considerablement la imatge 
de l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació general és força acceptable.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

La casa va ser fundada a principis del segle XIV, i ha estat 
habitada sempre per la mateixa família.

És una de les cases més importants del municipi i del Vallès. 

Entre els molts documents conservats pels familiars, es pot 
comprovar com el 1.366 i el 1.398, en Jaume Padró fa un 
donatiu al rector de Plegamans. En els fogatges de 
Plegamans i Palau-solità de 1.470, surt “En Padró”; al de 
1.497 i al de 1.515 surt un tal Joan Padró, i en 1552 l’Anton 
Padró.  

Es creu que l’antiga masia tenia capella i cementiri dins la 
mateixa casa.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona,1970

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27527
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL).

El nivell de protecció de l’antiga masia, l’edifici principal, les arcades 
en planta soterrani, els annexes a la porta d’entrada, l’element 
escultòric del jardí i la porta d’entrada al recinte del conjunt és General 
(B) de conservació amb actuacions limitades

Elements subjectes a protecció i conservació

En la masia antiga i en l’edificació principal, s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, els volums, l’estructura 
portant, les cobertes, les façanes principals, els valors compositius de 
ritme i ordre de les façanes secundàries, els elements singulars 
d’aquestes (finestres, portes, balconades, remats de la coberta,...), el 
material, la textura i el cromatisme;  així com tot els elements de 
l’interior singulars i originals. També s’ha de mantenir les arcades que 
es troben en planta soterrani, els murs de tancament del recinte i les 
portes d’accés, les diferents construccions annexes amb una certa 
entitat arquitectònica (que es disposen al costat de la porta d’entrada), 
el jardí amb els diferents elements de mobiliari,... 

Criteris d’intervenció

En la part exterior dels edificis principals (masia i casa), i els diferents 
elements i construccions annexes a mantenir, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors dels elements originals.

En les façanes secundàries es podran realitzar noves obertures, 
sempre que no suposi una alteració de la imatge actual, dels valor 
compositius de ritme i ordre de les façanes.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar altres actuacions 
sempre i quan no es vulneri la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, les característiques essencials de l’edifici 
original, l’esperit de protecció d’aquest i els elements singulars 
originals.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les façanes de 
l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte estat (ordre, 
neteja,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge de 
l’element. Eliminar en les façanes els elements sobreposats que 
desmereixin la imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a la concessió de la 
llicència d’obres en aquest conjunt d’edificis, es demanarà informe al 
Departament de Cultura sobre les mesures arqueològiques que ha de 
prendre el promotor. 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Seguint el camí de Can Riera, travessant la riera de 
Sentmenat, al final del camí de Can Ral

Segle XVI-XVII. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural). 

Propietat privada.
001513200DG20D0001LD/ 08155A011000140000PS/  
08155A011000130000PE

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Ral 3.14 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa allunyat de qualsevol zona residencial, en 
sòl no urbanitzable, concretament en el Carrer de Can Ral 
que rep aquest nom per ser el carrer que porta directament a 
la Masia. El seu entorn immediat té un caràcter totalment 
agrícola.

Descripció / Tipologia

Masia de tipologia típica catalana, de planta rectangular. Té
planta baixa, planta pis i golfes.

Consta de varies construccions annexes, com ara corrals, 
corts, pallisses, l’era a batre, una bassa per regar l’hort... Cal 
destacar l’arquitectura de la pallissa, lloc on es guardava la 
palla. El conjunt d’aquestes construccions, juntament amb la 
masia, crea un pati central, tancat per un mur perimetral. 
L’accés a aquest pati es realitza per una porta d’arc de mig 
punt amb coberta a dues vessants amb teula àrab. En el pati 
central es disposa d’un pou.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portants de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta és a dues vessants amb poca inclinació realitzada 
amb teula àrab, carener perpendicular a la façana i ampli 
ràfec composat per tres filades en voladís.

Façana

La façana està arrebossada, deixant a la vista els carreus 
que envolten les diferents obertures. L’edifici té la porta 
d’accés en forma d’arc de mig punt adovellat, a cada costat 
una finestra de forma rectangular. En el primer pis es troben 
un seguit de finestres de diferents tipologies i mides, dues 
d’elles amb emmarcament i ampit amb motllura. En la llinda 
de la finestra central es pot llegir la inscripció I.H.S, gravat a 
la pedra. Les altres finestres més petites no presenten 
particular interès.

Per acabar, sota la teulada s’obren tres arcades que 
corresponen al pis de les golfes amb la funció d’assecador.

El paller

El paller de Can Ral és un cobert a dos vessants sobre un 
embigat de fusta sostingut en el seu costat obert per tres 
columnes de fust rodó, fetes amb fàbrica de còdols i restes 
d’arrebossat. 

La teulada, d’escassa inclinació, es forma a partir d’una biga 
central de fusta, a més d’una en cada extrem, que 
descansen en sengles columnes. A partir d’aquestes bigues 
perpendiculars a la teulada se’n col·loquen d’altres 
horitzontalment i verticalment, més primes per a formar 
l’entramat i donar el joc i llantes sobre el que es col·locaran 
les teules. Les tres bigues perpendiculars sobre les columnes 
sobresurten per poder establir una teulada en voladís.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Segons les dades del fogatge del segle XVI, de l’any 1.515 
concretament, dins de la vegueria de Barcelona, terme de 
Plegamans i Palau Solitar, hi consta per part del terme de 
Palau Solitar el nom de “l’Antich Vila Real”, que podria referir-
se a Can Ral.

La documentació continua en el fogatge de l’any 1.552. 

En 1601 apareix Joan Real com el moliner del “molí d’en 
Ral”.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona lliure 
permanent (Clau 21)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció.

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970

VENTURA I VILA, Lluís / El meu poble / Barcelona, 1985

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27525
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals 
del segle XVI-XVII, i de l’evolució de l’arquitectura de Palau. 
És important per la definició del volum, la imatge global, la 
qualitat dels elements arquitectònics de la façana, i com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar fonamentalment el conjunt o recinte que forma 
el mas, el volum de l’edifici, la façana principal amb una certa 
simetria, i el conjunt porta-finestres marcant l’eix de simetria 
de la façana. La porta d’entrada principal a la masia està
formada per un arc de mig punt a unes grans dovelles, i a 
sobre una finestra emmarcada per uns elements de pedra 
amb un treball de motllures important, i en la seva llinda 
l’escut de la família.

En general la masia presenta un important treball de 
maçoneria de pedres de riu, encara que hi hagin parts 
arrebossades, amb obertures amb carreus de pedra i maó.

Com a element amb entitat pròpia trobem el paller de la 
masia, amb coberta de teula a dues vessants i carener 
central. La part de davant és sostinguda per tres columnes 
rodones. Tres grans bigues de fusta suporten l’entramat de 
llates que aguanten les teules.

Caldria destacar també, la conservació de l’era, element típic 
de les cases rurals.

Desajustos

No hi han desajustos gaire importants, encara que es podria 
fer esment de les cobertes d’uralita de les construccions 
annexes, la mala col·locació dels cables i pals elèctrics i 
d’algunes antenes de TV, que desmereixen 
considerablement la imatge de l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació general és força bo, encara que 
s’hauria de fer un manteniment més exhaustiu del conjunt.

Es detecta la presència d’esquerdes i humitat. La coberta 
està bombada cap a l’interior de l’edifici, cosa que denota 
possiblement algun problema d’aquesta o de la pròpia 
estructura.

No es realitza un bon manteniment de l’era, i a la vegada 
se’n fa un mal ús, cosa que podria comportar la destrucció
d’aquesta.
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En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (l’era, el paller, el mur de 
tancament del recinte, la porta amb cobert, ...), sols es 
podran realitzar les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i qualsevol altre 
intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent.

El nivell de protecció de la masia, l’era, el mur de tancament 
del recinte i la porta amb el cobert és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal (masia) s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, la coberta, la façana principal, els valors compositius
de ritme i ordre de les façanes secundàries, l’element de 
conjunt porta-finestra, el conjunt compositiu de les obertures 
originals de la façana principal, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal, remat de la coberta,...),  
així com tot els elements de l’interior singulars. S’ha de 
mantenir l’era, el paller, el mur de tancament del recinte i la 
porta amb el cobert, i tots aquells annexes i construccions 
amb una certa entitat arquitectònica.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de l’edifici principal, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original. No obstant, en 
les façanes secundàries es podran realitzar noves obertures, 
sempre que no suposi una alteració de la imatge actual, de 
les característiques dels forats i dels valor compositius de les 
façanes.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original i l’esperit de 
protecció d’aquest. 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí privat a la dreta del Camí de Sentmenat a 600 m del 
cementiri

Segle XVIII-XIX. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)

Propietat privada. 

00100200DG30C0001QI/08155A001000350000PL

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La Masia es situa bastant apartada del nucli del poble, en 
una zona boscana i de conreus, propera al terme de 
Sentmenat. Sembla que la portal principal, orientada a sud, 
devia coincidir amb un camí que comunicava amb el poble, 
però que ha desaparegut amb els anys. L’actual accés a la 
casa es fa per un camí que enllaça amb la via que porta a 
Sentmenat. 

Descripció / Tipologia

La masia que ara podem veure és una edificació de planta 
rectangular, amb pati de porxada i tanca davant de la façana 
principal. La porxada que dóna accés al pati té teulada sobre 
bigues de fusta i teula àrab. La porta és rectangular, amb arc 
rebaixat emmarcat de maó. El mur de tanca és de pedres de 
riera. A la dreta de la porta, es troba una porxada amb 
barbacoa, de la qual arrenca una escala amb volta catalana 
que condueix a un antic magatzem, al que s’accedeix por 
una porta amb arc a plec de llibre. Adossats a la façana de 
llevant de la masia existeixen encara els corrals i estables 
que foren edificats al mateix temps que la casa.

Masia de tipologia típica catalana, de planta rectangular. Té
planta baixa, planta pis i golfes. 

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maçoneria de 
pedra i forjats de volta catalana a la planta baixa i planta pis, 
i forjat d’entrebigat de fusta a les golfes.

Coberta

Coberta inclinada a dues vessants amb teula àrab i carener 
perpendicular a la façana principal.

Façana

Façana principal arrebossada amb un eix de simetria molt 
marcat. Al centre la porta d’accés amb arc de maó rebaixat a 
plec de llibre i dues finestres rectangulars a cada banda. A la 
planta primera i a sobre de la porta, hi ha un finestral amb un 
balcó amb barana de ferro forjat i amb finestres rectangulars 
a cada costat, coincidint amb la sala gran d’aquesta planta. A 
l’últim pis, corresponent a les golfes, les finestres queden 
alineades amb les de les plantes inferiors, encara que són 
més petites. Les altres façanes  no tenen cap element 
d’interès. Algunes es van arrebossar i d’altres conserven el 
treball de maçoneria de pedra vist.

Interior

La masia té la clàssica distribució de sala central, amb la 
cuina i el menjador als costats, i igualment, al pis, una gran 
sala amb habitacions als laterals. Actualment es conserven 
molts elements originals, com ara les escales interiors de 
volta catalana, els forjats de volta de maó pla en espiga i de 
fusta, la llar de foc i el forn de pa, l’enrajolat, …Sembla que la 
distribució interior tampoc s’ha modificat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Segons sembla, en la seva construcció s’aprofita ja una 
edificació molt antiga, com es pot comprovar en veure una 
part del mur orientat al nord, on, fins a uns dos metres 
d’alçada, la paret té un gruix d’uns vuitanta centímetres. A 
partir d’aquí, el gruix de la paret és d’uns seixanta 
centímetres.
Un del propietaris més antics del que tenim antecedents fou 
Damià Sors (any 1.791).

Ell mateix va compondre un dietari amb fulls de paper lligats 
d’una manera casolana i protegits amb cobertes de pergamí. 
Falten molts fulls, però amb la seva escriptura i la dels 
descendents que continuaren les anotacions, podem 
entreveure moltes dades d’interès, com ara la còpia del 
contracte entre el propietari i el mestre de cases que construí
la masia. Els corrals i estables foren edificats al mateix temps
que la casa i sempre se’ls ha anomenat “la França” pel fet 
d’haver-hi viscut un pastor francès. 

Posteriorment, apareixen documents que parlen de que 
Josep Sors, a l’any 1830, va fer un contracte de construcció
de la masia; i també existeix la còpia d’un rebut de 
cobrament fet pel mateix mestre de cases, Jacinto
Matalonga, a l’any 1836

A l’interior de la masia apareix una inscripció amb la data 
1.864, que segurament correspon a alguna de les 
modificacions. A la llinda de una de les finestres, apareix la 
data 1.958, que correspon a l’any en que es va arrebossar la 
façana.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals 
del 

S. XVIII, i de l’evolució de l’arquitectura. És important com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics i materials emprats en aquella època. 
Presenta una gran qualitat dels espais interiors, que denoten 
la importància que tenia aquest mas en una època. 

Elements a destacar

Cal destacar fonamentalment el conjunt que forma el volum 
de l’edifici principal, amb els edificis annexes i la pròpia tanca 
del recinte; la façana principal ordenada en un eix de simetria 
i amb un ordre compositiu de forats similars; el conjunt porta-
finestres marcant l’eix de simetria de la façana, i 
principalment la porta, i la balconada; el treball de maçoneria 
de pedra que encara queda visible en algunes de les 
façanes de la masia i en les edificacions annexes; la porta 
d’entrada del recinte rematada per un ràfec amb coberta de 
teula àrab; el cobert que es disposa just a ma dreta de 
l’entrada al recinte; l’escala exterior de maó;...

En l’exterior, destacar també l’era, element típic de les cases 
rurals.

A l’interior, destaca l’escala de volta catalana, la volta de 
maó pla col·locat en espiga que cobreix els espai interiors, i a 
l’última planta, el forjat d’entrebigat de fusta i encavallades, 
així com els elements estructurals verticals fets mitjançant 
arcades de mig punt de maó.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Cal mencionar que l’arrebossat vist de la façana no es troba 
en molt bon estat, cosa que desmereix considerablement la 
imatge del conjunt.

Algunes de les finestres s’han tapiat. Cal mencionar la mala 
col·locació de cables i pals elèctrics que fan desmerèixer la 
imatge global de l’edifici.

Estat de conservació

El grau de conservació és acceptable. Hi ha una manca de 
manteniment de les coses, encara que sembla que s’ha 
iniciat un procés de restauració.

S’observen fissures a les façanes i humitats.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de lliure 
permanent (Clau 21)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles / Barcelona, 1970

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27522
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En l’exterior de l’edifici principal, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original. No obstant, en 
les façanes secundàries es podran realitzar noves obertures, 
sempre que no suposi una alteració de la imatge actual, de 
les característiques dels forats i dels valor compositius de les 
façanes. En els espais habitables interiors, es podran 
realitzar també altres actuacions sempre i quan no es vulneri 
la formalització arquitectònica i tipològica, el volum, 
l’estructura portant, les característiques essencials de l’edifici 
original, l’esperit de protecció d’aquest; així com el conjunt de 
l’escala, els forjats realitzats en volta catalana i amb 
elements ceràmics, les encavallades, l’estructura de fusta, 
les arcades de maó, els paviments,....

En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (l’era, el cobert, el mur de 
tancament del recinte, la porta del recinte, ...), sols es podran 
realitzar les actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració; i qualsevol altre intervenció puntual 
en cap cas suposarà l’alteració de les característiques i 
valors de l’element original.

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de la masia, l’era, els coberts annexes 
el mur de tancament del recinte i la porta d’accés és General 
(B) de conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal (masia) s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, la coberta, la façana principal, els valors compositius
de les façanes secundàries, l’element de conjunt porta-balcó-
finestra, el conjunt compositiu de les obertures originals de la 
façana principal, el material, la textura, el cromatisme, els 
elements arquitectònic i artístics singulars de les façanes 
(porta principal,...),  així com tot els elements de l’interior 
singulars (l’escala, els forjats realitzats en volta catalana i 
amb elements ceràmics, les encavallades i estructura de 
fusta, i l’estructura d’arcades de maó,els paviments,...). 

Criteris d’intervenció

S’ha de mantenir en l’exterior: l’era, el cobert, el mur de 
tancament del recinte, la porta d’entrada amb el cobert de 
teula, i totes aquelles construccions annexes i construccions 
amb una certa entitat arquitectònica.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí d’accés a Can Torrents, que surt del Camí de la 
Serra

Segle XVIII. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)

Propietat privada

000311500DG30C001DI/ 08155A003000120000PA
08155A004000020000PO

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor de connectivitat amb
el PDU de Gallecs PTMB (Clau 21b)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa al Camí de la Serra, a prop d’una zona 
residencial poc consolidada. El seu entorn més immediat es 
compon de terres no urbanitzables de caràcter agrícola.

Descripció / Tipologia

Masia típica de planta rectangular amb planta baixa i pis, 
amb construccions annexes (era, corrals, paller,...). El 
conjunt d’aquestes construccions, juntament amb la masia, 
formen un pati central, tancat per un mur perimetral.

En aquest pati es disposa d’un pou.

Estructura

L’estructura de l’edifici principal és de murs portants de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta és a dues aigües, amb poca pendent i realitzada 
amb teula àrab amb el carener perpendicular a la façana 
principal.

Mentre que la coberta del volum adossat a l’esquerra és 
d’una sola vessant també perpendicular a la façana.

Façana

Tot el mur es troba arrebossat, tant a la façana principal com 
en les altres. La porta principal d’entrada d’arc de mig punt 
és adovellada, amb les dovelles de pedra ben conservada, 
així com les de les dues finestres del primer pis, igualment 
emmarcades amb pedra ben tallada. 

En la porta principal, encara es conserva una antiga i gran 
porta de fusta amb una porta més petita que permet l’accés 
sense obrir la gran.

La part esquerra de la façana presenta un cos afegit fa uns 
anys; possiblement allà mateix devia haver-hi part del porxo 
annex que encara es conserva, amb embigat de fusta i 
coberta de teules. Al mur lateral dret hi ha una petita finestra
amb reixa de ferro o de construcció primitiva, que il·luminava 
la cavallerissa. 

A la façana oest, hi ha una petita rajola de terra cuita amb 
data de 1745 gravada, segurament corresponen a l’any en 
que es devia fer la reforma aprofitant els elements ja 
construïts primitivament.

Interior

L’interior de la masia és una mostra de masia típica: una 
gran sala d’entrada amb l’escala al fons; a l’esquerra, el gran 
menjador; a la part dreta, la cuina amb comunicació, per una 
petita porta, a l’estança on encara es conserva l’antic forn de 
pa,... Més endins es troba el primitiu celler, que conserva tot 
l’embigat antic, apuntalat amb llargues bigues.

Paller

El paller és un petit porxo a dues vessants que es recolza en 
tres de les seves cares sobre murs de maçoneria deixant una 
cara oberta. La part davantera és sostinguda per una 
columna de secció circular feta amb pedra. Sobre aquesta 
s’hi recolza una gran biga que suporta tot l’entramat de llates 
que aguanta el carener i les teules de la coberta.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

L’any 1.889 la masia va ser comprada per Esteve Llacuna al 
propietari Folguera.

Després de la compra s’hi van instal·lar uns masovers i la 
família venia a passar les vacances.

La masia ha anat passant de pares a fills dins la família 
Llacuna.

El nom de Torrents es creu que pot provenir pel torrent prop 
de la casa, per on anys enrera baixava molta aigua.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32711

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32711
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric. És una peça important com 
a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i de l’evolució de 
l’arquitectura de Palau. No es tracta d’una masia molt 
singular, però és força interessant pels elements 
arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels sistemes 
constructius, materials i ús dels elements arquitectònics 
emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar en general, la mostra tipològica que representa 
aquesta masia, així com els diferents elements singulars de 
la façana (porta adovellada, i finestres emmarcades amb 
elements de pedra emmotllurades. 

Un altre element important és el paller de la masia, amb 
coberta de teula a dues vessants i carener central. La part de 
davant és sostinguda per una columna rodona. Tres grans 
bigues de fusta suporten l’entramat de llates que aguanten 
les teules.

Caldria destacar la presència d’antigues construccions que 
corresponen als antics corrals.

Desajustos

Aquesta casa ha sofert moltes modificacions al llarg del 
temps, que han fet desmerèixer considerablement la imatge 
del conjunt.

Al voltant de la casa, s’han afegit molts elements i 
construccions  d’aspecte precari, amb sostres d’uralita, que 
no lliguen amb l’estil del conjunt de l’edifici, i que juntament 
amb la mala col·locació dels cables elèctric, antenes de TV, 
un dipòsit d’aigua penjat de la façana i dels canalons i 
baixants, desmereixen considerablement la imatge de l’edifici 
i el seu conjunt.

En la façana lateral s’ha afegit una escala d’estructura 
metàl·lica que tampoc concorda amb el tipus d’edificació.

Estat de Conservació

El grau de conservació és acceptable, encara que s’aprecien 
petites fissures i humitats.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En la masia s’ha de mantenir la formalització arquitectònica i 
tipològica, l’estructura portant, la coberta, els valors 
compositius de les façanes originals, els elements 
arquitectònic i artístics singulars de les façanes (porta 
principal, finestres,...),  així com tot els elements singulars de 
l’interior. S’ha de mantenir en l’exterior aquelles 
construccions i elements amb una certa entitat arquitectònica 
(l’era, el cobert i el paller).

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de l’edifici principal, es permetran les actuacions 
de manteniment, consolidació, conservació i restauració de 
les parts originals; i qualsevol altre intervenció mai suposarà
l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original. En les façanes es podran realitzar noves obertures, 
sempre que no suposi una alteració de la imatge actual, de 
les característiques dels forats i dels valors compositius.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest.

En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (l’era, el cobert, el paller, ...), sols 
es podran realitzar les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i qualsevol altre 
intervenció puntual en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer del Camí Reial davant de la Pl. de la Solidaritat

XIV (època medieval).  Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)/ Forn del Vidre / Capella

En desús, en estat totalment ruïnós

Propietat privada

1558501DG3015N0001AK

Sòl Urbanitzable, inclòs en el SUD-01. Forn del Vidre

Clau 8a3.Residencial-hoteler / Hoteler / Habitatge / 
Restauració a definir en el Pla Parcial

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a la part nord de Palau, en la urbanització de 
Can Puigoriol, concretament en el c/ del Camí Reial, 
enfrontat a la Plaça de la Solidaritat.

L’edifici es troba envoltat de construccions de baixa alçada 
d’habitatges unifamiliars, i per un nou sector de planejament 
que actualment presenta un ús agrícola.

Descripció / Tipologia

Masia de planta rectangular, amb planta baixa i pis, amb 
construccions annexes recents però molt malmeses.

Entre elles, es conserva les restes arquitectòniques d’una 
capella d’estil gòtic amb volta creuada. També cal destacar el 
forn de vidre i un antic pou.

Estructura

La masia està formada per murs compactes fets de diversos 
materials (pedra de riera o còdols, algunes filades de rajola o 
peces de ceràmica vermella i reblert), i forjats d’entrebigat de 
fusta.

Coberta

La coberta és de teula àrab a dues vessants, carener 
perpendicular a la façana i  sense ràfec.

Façana

La façana orientada a nord es conserva en bon estat.

Aquesta façana és de pedra de riu barrejada amb trossos de 
rajola vermells i reblert. Aquesta fàbrica variada es reforça 
amb l’ús de pedres tallades en les cantonades.

A la façana principal, les obertures (portes i finestres) són de 
diferents formes i mides. A la planta baixa, l’accés a 
l’habitatge és a través d’un arc de mig punt adovellat. La que 
fa de tascó central o clau, està trencada. 

Les finestres són de mides diferents amb marcs senzills. 

La porta queda flanquejada per dues petites finestres 
quadrades amb carreus de pedra a la llinda i els brancals. La 
de l’esquerra presenta un treball de la pedra de la llinda amb 
un dibuix en forma punxeguda

Les finestres del pis superior, de forma rectangular, estan 
emmarcades amb uns senzills relleus lineals en forma de 
motllura, tant a les llindes com als ampits.

La masia en el cantó esquerra de la façana presenta en 
planta una forma arrodonida en la seva cantonada.

Capella 

Adossada al darrera de la part esquerra de la casa, trobem 
les restes d’una petita capella d’estil gòtic amb volta creuada. 
Aquesta actualment està molt deteriorada i reformada, 
després d’haver-la allargat per a utilitzar-la com a magatzem 
d’estris agrícoles. Tanmateix es conserva la part del sostre, 
format per dues voltes separades per un arc toral.

També cal destacar a un costat una petita porta, ara tapiada, 
que donava directament al Camí Reial.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

És probable que la vil·la romana que es va situar a la vall de 
la Riera de Caldes fos emplaçada a la masia del Forn del 
Vidre, segurament continuà essent habitada al llarg dels 
segles des de l’època romana i encara avui dia és present.

Hi ha qui apunta la possibilitat de que es tractés de la 
desapareguda ermita o capella de Sant Joan. Segons la 
tradició popular, la masia del Forn del Vidre es construí al 
segle XIV amb les restes de l’antiga capella de Sant Joan. La 
masia es dedicava a fabricar i vendre ampolles de vidre.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL com a àrea arqueològica.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya com a masia i capella.

Classificat de sòl urbanitzable i qualificat de sistema 
d’equipament privat (Gvp)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

AA.DD / Gran Geografia Comarcal de Catalunya / Fund. 
Enciclopèdia Catalana / Barcelona, 1982

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27533
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals, i 
de l’evolució de l’arquitectura de Palau. És important per la 
definició del volum, la imatge global, la qualitat dels elements 
arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels sistemes 
constructius i d’ús dels elements arquitectònics emprats en 
aquella època.

Elements a destacar

En general s’aprecia el treball de maçoneria de pedra de riu i 
maó típica de la construcció popular de l’època, on 
destaquen les finestres amb carreus de pedra i la porta 
d’accés adovellada de la façana principal. 

A l’interior de l’edifici es conserva l’entrebigat de fusta que 
suporten les teulades inclinades.

A l’exterior cal destacar també, la construcció de l’antic forn 
de vidre. I de la part de l’antiga capella on es conserva una 
volta de creueria de l’època de construcció.

Desajustos

Posteriorment, s’han afegit construccions al llarg del temps, 
amb acabat d’obra vista que perjudiquen la imatge general 
de l’edifici original. També trobem obertures tapiades amb 
sistemes constructius diferents dels originals que 
desmereixen la construcció.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força dolent.

En l’edifici principal, part de la teulada ha cedit, i l’antiga 
capella i el forn del vidre es troben en estat molt precari.

Seria oportú de realitzar el més aviat possible la restauració
d’aquest element, ja que si s’empitjoren les seves condicions 
podria ser irrecuperable. 
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent com a àrea arqueològica.

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
coberta, les tres façanes principals, els valors compositius de 
ritme i ordre de la façana secundària que dona al pati intern, 
l’element de conjunt porta-finestra, el conjunt compositiu de 
les obertures originals de la façana principal, el material, la 
textura, el cromatisme, els elements arquitectònic i artístics 
singulars de les façanes (finestres, porta principal, remat de 
la coberta,...),  així com tot els elements singulars (forjats, 
capella, forn del vidre,...)

Criteris d’intervenció

S’ha de mantenir el mur de tancament del recinte de 
maçoneria.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de l’edifici principal, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original. No obstant, en 
la façana secundària es podà realitzar noves obertures, 
sempre que no suposi una alteració de la imatge actual, de 
les característiques dels forats i dels valor compositius de la 
façana.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, els 
forjats, els elements singulars, les característiques essencials 
de l’edifici original i l’esperit de protecció d’aquest. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de les Dues Parròquies nº 1, en la plaça del Lledoner

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Actualment es troba en desús i en bastant mal estat de 
conservació

Propietat privada

1655111DG3015N0001SK

Sòl Urbà Consolidat

Clau 1a. Casc antic Barri de Dalt

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

L’edifici es situa en una zona de caràcter residencial, 
concretament al carrer de les dues parròquies, dins del 
conjunt del carrer de Dalt. El seu entorn immediat i proper el 
conformen edificacions de baixa alçada, principalment 
habitatges unifamiliars entre mitgeres.

Descripció / Tipologia

Masia típica amb façana lateral tocant a carrer i amb façana 
principal perpendicular a aquesta, oberta a una gran plaça. 

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maçoneria 
(pedra) i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta de teula àrab a dues vessants, amb carener 
perpendicular a la façana principal.

Façana

La façana principal està presidida per una petita construcció
adossada que formava el pou. A la dreta d’aquesta 
construcció es situa l’accés a l’edifici amb portes de fusta, 
rematat amb un arc rodó. A sobre d’aquesta porta s’hi ubica 
un finestral amb balcó de ferro forjat. A l’esquerra del pou hi 
ha dues finestres rectangulars de la mateixa mida, una en 
planta baixa i l’altre en planta pis. La façana es trobava 
arrebossada anteriorment, però amb el temps i degut a la 
mala conservació ha anat caient, presentant en molt casos 
l’acabat de maçoneria de pedra de riu. Les façanes laterals 
es caracteritzen per la seva austeritat. Destaquen petites 
finestres en planta baixa i en planta pis, i una porta lateral en 
el carrer Dues Parròquies.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques
No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural. Classificat 
de sòl urbà i qualificat de Zona de casc antic (clau 1).

Intervencions
No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia
No s’han trobat referències biogràfiques.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

El conjunt és interessant per la definició de volums, la imatge 
global i la composició de la façana. No es tracta d’un edifici 
molt singular artísticament, però si és una bona mostra 
representativa de l’arquitectura popular de l’època, i amb un 
valor històric indiscutible.

Elements a destacar

Destacar fonamentalment la posició de l’edifici, presidint 
juntament amb el lledoner, la plaça.

També destacar, el treball de maçoneria de pedra de riu que 
torna a ser visible a causa del mal estat de conservació de 
l’arrebossat, la porta i la balconada de la façana principal, i la 
presència d’una petita construcció adossada a la façana 
principal (pou). 

Desajustos

En general no s’aprecien desajustos importants, encara que, 
el pèssim estat de conservació ha provocat que part de la 
teulada estigui en molt mal estat.

Algunes de les finestres de les façanes laterals han estat 
tapiades de manera molt inapropiada.

S’han realitzat algunes reparacions de la façana amb 
materials no aconsellables per aquest tipus d’intervenció.

De forma general, cal mencionar la mala disposició dels 
cables i elements elèctrics i de lluminàries penjades 
directament a les façanes, que desmereixen 
considerablement la imatge global de l’edifici.

Estat de conservació

El grau de conservació de l’edifici és força dolent.

S’aprecien moltes esquerdes, fissures i humitats en tota la 
construcció.

La façana presenta un arrebossat amb molt males 
condicions.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és de Bé Patrimonial d’Interès 
Municipal (BPIM).

El nivell de protecció de la masia és Parcial (C) de 
Conservació amb actuacions condicionades.

Elements objecte de protecció i/o conservació

S’ha de mantenir i conservar la façana principal de la plaça 
del Lledoner i els elements singulars (porta, finestres, 
balconada, pou); el volum de l’edificació principal; la coberta, 
el seu ràfec i la xemeneia; els valors compositius d’ordre de 
la façana del carrer Dues Parròquies i de proporció de les 
seves obertures; i la conservació parcial del tancament 
lateral de la parcel.la amb les actuacions necessàries, 
segons el Projecte executiu.

Criteris d’intervenció

En la façana principal només es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració.

En la coberta es podrà realitzar també la seva substitució
parcial, en funció del seu estat de conservació, sempre que 
es realitzi amb el mateix sistema constructiu i materials. 

En les façanes secundàries es podran realitzar 
modificacions, sempre que no suposi una alteració de la 
imatge actual, de les característiques dels forats i dels valors 
compositius.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri el volum, 
l’estructura portant, les característiques essencials de l’edifici 
i l’esperit de protecció d’aquest.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar la formalització arquitectònica, la imatge global del 
conjunt i del seu entorn immediat.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar al conjunt d’una 
il·luminació adequada.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Isidre nº 13

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Actualment és un restaurant

Propietat privada

1631026DG3013S0001EG

Sòl Urbà Consolidat

Clau 1c. Casc antic Barri de Baix

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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Situació / Entorn 

L’edifici es situa dins del nucli antic del carrer de Baix, 
concretament al carrer de Sant Isidre. El seu entorn és 
totalment urbà, i el conformen edificacions de baixa alçada, 
principalment habitatges unifamiliars entre mitgeres.

Descripció / Tipologia

La casa és de planta rectangular, dins la tipologia basilical de 
cos central més alt que els laterals. Consta de planta baixa i 
dos pisos, i ha estat restaurada i reconvertida en restaurant.

Estructura

L’estructura és de murs portants de maçoneria (pedra), i 
forjats originàriament amb bigues de fusta.

Actualment, alguns forjats son de bigues de formigó i voltes 
de ceràmiques (planta baixa), i d’altres son d’entrebigat de 
fusta (plantes superiors).

Coberta

La coberta és inclinada de dues vessants realitzada amb 
teules àrabs i carener perpendicular a la façana principal.

Façana

Actualment, la façana principal ha estat restaurada i s’ha 
arrebossat i pintat de color blanc. Aquesta té un eix de 
simetria molt marcat, on es troba la porta d’accés d’arc 
rebaixat de maó i emmarcada també amb peces de maó. A 
sobre d’aquesta es disposa un finestral amb balcó i barana 
de ferro forjat, i a sobre (obertura de les golfes) un altre 
finestral també amb barana de ferro forjat, però sense balcó
amb voladís. A cada costat de l’eix que marca la porta 
principal, es col.loquen diverses finestres de similar mida, 
amb un cert ordre compositiu.  

La façana lateral es conserva amb la maçoneria de pedra 
vista i té quatre petites obertures quadrades amb reixes de 
ferro en planta baixa i tres obertures rectangulars de 
diferents mides en planta primera.

Interior

L’interior també restaurat, s’ha reformat segons les 
necessitats del seu nou ús (restaurant). 

A la planta baixa cal destaca l’escala de volta catalana que 
dona accés a la planta primera, i el tractament dels 
paraments interiors deixant certes parts amb l’obra de 
maçoneria a la vista. 

El menjador es cobreix amb un forjat de voltes de 
ceràmiques de maó, destacant  el sòcol que mostra la 
maçoneria original del mur.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. 
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de casc antic (clau 
1a)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques.

Can Sidro 3.19 
__________________________________________________________________________________________________
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura i de 
la tipològic de masies i cases rurals del municipi. És 
important per la definició del volum, la imatge global, i com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar el treball de maçoneria de pedra de riu de les 
façanes, encara que durant la rehabilitació de l’edifici es va 
ocultar la façana amb un arrebossat poc apropiat.

Cal fer esment de la composició més o menys simètrica de la 
façana principal, on es destaca la porta d’accés amb 
brancals de maó i arc a plec de llibre. Caldria destacar també
l’acabat dels ràfecs de la coberta.

A la façana lateral també cal remarcar les obertures originals 
fetes amb brancals, llinda i ampit de maó pla.

Desajustos

Cal mencionar la presència d’edificacions i ampliacions 
annexes a l’edifici original que no mantenen ni l’estil ni la línia 
arquitectònica d’aquest, i que formen part de la mateixa 
parcel.la (serveis, cuina,..).

Cal destacar la mala col·locació dels cables i pals elèctrics, 
especialment a la façana principal, de lluminàries, senyals de 
trànsit i cartells, que juntament amb la ubicació d’aparells 
d’aire condicionats a les façanes lateral, i la xemeneia 
d’extracció de la cuina, desmereixen considerablement 
l’aspecte i la imatge de l’edifici.

A la façana lateral també sorprèn una obertura tapiada molt 
precàriament amb peces ceràmiques.

Estat de conservació

El grau de conservació és força bo.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Sidro 3.19 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció de la masia és Parcial (C) de 
Conservació amb actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edifici principal s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
coberta, la façana principal, el conjunt porta-balcó-finestra, 
els valors compositius de la façana del darrera, el material, la 
textura, el cromatisme, i els elements arquitectònic i artístics 
singulars originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar el conjunt i el seu entorn immediat.

En l’exterior  es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; encara que en la 
façana secundaria es permetran altres actuacions que no 
han de suposar  en cap cas l’alteració de les característiques 
i valors de l’element original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest, així com els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia, tubs, aparells d’aire 
condicionat,...). 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Al costat de la ctra. B-143 (C-59) a l’alçada del Polígon 
Industrial Riera de Caldes

Segle XVIII i posteriors reformes. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

En desús, i en estat força ruïnós

Propietat pública (INCASOL). 
Sols pendents de cessió del Pol. Ind. Riera de Caldes a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
No presenta cap referència cadastral.

Sòl Urbà No Consolidat inclòs en el PAU-24 Can Planes

Sistema d’equipament administratiu - proveïment (Clau 
E3) i cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa al peu de l’accés principal de Palau, a tocar 
de l’antiga carretera general. Està envoltat per la zona 
industrial per una banda, i per camps de cultiu per l’altre, 
encara que aquests es troben dins d’un nou sector de 
planejament amb ús industrial.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una masia de planta rectangular; de planta baixa, 
dos pisos i golfes. 

Consta d’un pati, un petit garatge, un molí de vent malmès i 
diverses construccions annexes, entre elles una gran nau de 
construcció posterior dedicada a l’ús ramader.

Estructura

Es conserva l’estructura original de murs portants de pedra 
barrejada amb trams de totxo i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta dels volums principals és inclinada de teula àrab. 
Una part de la coberta de la nau és de teula plana de 
ceràmica i una altra part d’uralita.

El volum principal presenta una coberta de dues vessants 
amb carener perpendicular a la façana principal, i els altres 
volums presenten cobertes d’una i dos vessants segons el 
cas.

Façana

La façana principal es caracteritza per tenir un eix vertical de 
simetria coincident amb el carener i la porta d’accés. Està
arrebossada, encara que part de l’arrebossat ha caigut. En 
planta baixa, al centre, porta d’accés d’arc rebaixat adovellat. 
A cada banda, hi han finestres rectangulars adovellades de 
diferents mides. 

A la planta primera, a sobre de la porta d’accés, hi ha un 
finestral amb balcó amb barana de ferro forjat i treballat i una 
inscripció amb la data 1.784 i el nom de Miquel Vila. A cada 
banda, i coincidint amb les obertures de la planta baixa, hi 
han finestres adovellades també de diferents mides. 
Actualment les finestres de la dreta estan tapiades. 

A la planta segona, les finestres rectangulars i de diferents 
mides també es situen en eix amb les de les plantes inferiors. 
Finalment l’edifici es coronat amb una petita finestra rodona 
amb reixa horitzontal situada a les golfes.

A la façana principal se li adossa a l’esquerra un volum 
rectangular enrassat a façana que copia la tipologia 
d’obertures de la primera planta i consta d’un acabament 
amb barana corresponent a un terrat.

Per contra, a la dreta de la façana principal i separat 
d’aquest, trobem un altre volum rectangular amb coberta 
inclinada a una sola vessant. Una tanca uneix la façana 
principal i aquest volum, tancant així el pati de la finca. 
Aquesta tanca, de maçoneria comparteix el sòcol de la 
façana principal i una gran porta d’arc rebaixat situada al bell 
mig de la tanca s’encarrega de marcar l’accés a aquest pati.

Nau

La nau d’ús ramader es situa a l’est de la parcel·la. El cos 
principal esta format per una gran nau rectangular de 
proporcions allargades. Aquesta consta duna estructura 
d’encavallades que suporta la coberta a dues vessants de 
teula plana de ceràmica i d’uralita, amb carener paral·lel a la 
façana principal. Les façanes de poc valor arquitectònic, 
segueix un ritme de finestres aparellades.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Sobre la porta principal hi ha un balcó i una inscripció amb la 
data 1.784 i el nom de Miquel Vila.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32772
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació
clara de l’arquitectura popular de segle XVIII. El conjunt és 
força important des del punt de vista arquitectònic de 
definició de volums, imatge global i composició de façana, i 
és una mostra dels sistemes constructius i d’ús dels material 
emprats a l’època.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el volum de l’edifici principal 
que presideix el conjunt i la composició simètrica de la 
façana principal. S’aprecia encara l’arrebossat original on 
destaquen, a la façana principal, les finestres i les portes 
amb carreus de pedra regular. 

A la nau d’us ramader ressalta l’estructura d’encavallades 
que subjecta la coberta. 

Caldria destacar també la presència del molí de vent 
metàl·lic.

Desajustos

La mala conservació de la façana en general ha provocat 
que s’hagi desprès part de l’arrebossat original. Cal 
mencionar el poc respecte que s’ha tingut a la façana i a 
l’edificació en general al llarg del temps. Mostra d’això és, el 
sòcol de pedra afegit posteriorment que no lliga amb 
l’estètica de l’edificació original, la coberta d’uralita i la façana 
de la nau que no respecta les línies constructives de l’edifici 
principal, i la presència de construccions precàries a la part 
posterior que confereix al conjunt un aspecte molt descuidat. 

A causa de la mala conservació, part de la coberta de l’edifici 
principal ha caigut i la coberta de l’edificació afegida està
bombada. Cal destacar la mala disposició dels cables i pals 
elèctrics, així com la disposició dels canalons i baixants
vistos en la façana que la fan desmerèixer considerablement.

Estat de Conservació

El grau de conservació és molt precari degut a l’abandó
durant molts anys de l’edifici. S’aprecien esquerdes i 
humitats a les façanes.

Seria necessari de realitzar el més aviat possible la 
restauració d’aquest element, ja que si s’empitjoren les seves 
condicions podria ser irrecuperable.
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En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (el mur de tancament del recinte, 
l’edifici annex,...), només es podran realitzar les actuacions 
de manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol altre intervenció en cap cas suposarà l’alteració de 
les característiques i valors de l’element original.

En la nau es permetran tot tipus d’actuacions, sempre i quan 
es mantingui l’estructura portant, les encavallades i les 
característiques essencials i espacials de l’edifici original. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar al conjunt d’una 
il·luminació adequada

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de la masia és General (B) de 
Conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En el volum principal de la masia s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, la coberta, la façana principal i la del darrera, els 
valors compositius de ritme i ordre de les façanes 
secundàries o laterals, el conjunt compositiu de les obertures 
originals de la façana principal, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal, remat de la coberta,...),  
així com tot els elements de l’interior singulars. 

Criteris d’intervenció

S’ha de mantenir també el mur de tancament del recinte amb 
la porta d’accés i l’edifici annex situat a l’altre extrem del pati 
al costat de la carretera; així com l’estructura portant i les 
encavallades de la nau.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de l’edifici principal, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original. No obstant, en 
les façanes secundàries o laterals es podran realitzar noves 
obertures, sempre que no suposi una alteració de la imatge 
actual, de les característiques dels forats i dels valor 
compositius de les façanes. En els espais habitables 
interiors, es podran realitzar també altres actuacions sempre 
i quan no es vulneri la formalització arquitectònica i 
tipològica, el volum, l’estructura portant, les característiques 
essencials de l’edifici original i l’esperit de protecció d’aquest.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carretera de Sabadell C-155, davant de l’antic càmping

Segle XVIII- XIX. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)/ Explotació ramadera

Propietat privada

00100100DG30A0001GD/ 08155A009000130000PK

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor PTMB (Clau 21c)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció de l’antiga masia és General (B) i el 
nivell de protecció de la torre-pou és Integral (A)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa lluny del nucli urbà i de qualsevol zona 
residencial. En l’actualitat el seu entorn és totalment agrícola.

Descripció / Tipologia

La masia original era de planta rectangular amb planta baixa 
i pis, però posteriorment es van anar afegint al llarg del 
temps diverses construccions annexes.

Té un gran pati amb una torre que va ser un antic pou.

Al fons de la casa, es troben cossos afegits destinats a 
l’explotació ramadera. 

Estructura

L’estructura original, que encara avui es conserva, és de 
murs portants de maçoneria i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta del cos principal és inclinada de dues vessants 
amb teula àrab i carener paral·lel a la façana principal. A més 
té un petit voladís que fa de ràfec. Les altres, també de teula 
àrab, es divideixen en cobertes a una o dues vessants 
segons el cas.

Façana

Les façanes de la masia original estan arrebossades. Es 
conserven algunes façanes de les construccions afegides 
amb un acabat de maçoneria de pedra de riu. A la façana 
principal de la masia, destaca la porta d’accés amb arc de 
mig punt adovellat. Queda una marca d’un antic escut que ha 
desaparegut. Just a sobre de la porta, hi ha un finestral amb 
balcó i barana de ferro forjat. Al costat dret de la façana, tres 
petites finestres protegides per un ràfec de poca inclinació, 
amb estructura de fusta  i rematat amb teula àrab. La finestra 
de la planta baixa té un arc rebaixat i una reixa de ferro 
entrecreuat. Les dues finestres de la planta primera són 
quadrades i estan ubicades sense cap criteri compositiu. A 
l’esquerra de l’eix de la porta d’accés, hi ha diferents 
obertures amb diferents formes i mides. S’observa una 
finestra amb porticó de fusta en planta baixa amb finestral en 
planta pis situat just a sobre. Sembla que per aquestes 
obertures s’entrava el gra i els cereals als magatzems. A la 
façana lateral, destaca una porta d’accés amb arc de mig 
punt, amb tres esglaons per accedir-hi. A cada banda 
finestres rectangulars i a la planta pis un finestral amb arc de
mig punt amb balcó i barana de ferro treballat i decoratiu.

Interior

En l’interior de la casa es troben dues arcades ben 
conservades. I també cal destacar les restes de dues preses 
de vi.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Aparentment la casa va formar part d’un petit poble on hi 
havia vàries cases. 
Avui únicament queda aquesta.
Es creu que va tenir una capella.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

S’ha realitzat una reforma i la construcció d’un centre de 
recuperació per cavalls.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32778
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals, i 
de l’evolució de l’arquitectura de Palau. És important per la 
definició del volum, la imatge global, la qualitat dels elements 
arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels sistemes 
constructius i d’ús dels elements arquitectònics emprats en 
aquella època.

Elements a destacar

Destacar de forma general la volumetria del conjunt, i la 
posició o implantació que ocupa en el territori.

Cal destacar la presència i conservació de la porta d’accés 
en forma d’arc de mig punt feta amb maó pla a plec de llibre, 
el conjunt porta-balcó que formen, la coberta de teula àrab, 
la torre de maó del pou,...

Desajustos

Mencionar la mala conservació en general del conjunt, que 
ha produït el despreniment de part de l’arrebossat original de 
les façanes, i que s’hagin trencat i caigut part dels ampits de 
pedra de les finestres.

Sembla que l’estructura de la coberta també està malmesa, 
ja que, s’observa un abombament d’aquesta.

Tant l’estructura original del conjunt com la seva distribució
s’han vist modificades. S’aprecien portes i/o finestres 
tapiades i construccions afegides a posteriori, l’acabat de les 
quals no s’adequa a la imatge de l’edificació original.

Destacar també la presència de construccions precàries a 
mode de porxos, fetes amb estructures metàl·liques i sostres 
d’uralita, que fan desmerèixer considerablement la imatge 
global del conjunt.

Cal mencionar la mala disposició de cables, pals elèctrics, 
lluminàries i antenes de TV dins del recinte de la masia.

Estat de Conservació

El grau de conservació no és gaire bo en general.

S’aprecien esquerdes a les façanes i despreniments dels 
acabats.
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En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (annexes, torre-pou, tanca de 
maçoneria,...) només es podran realitzar les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol altre intervenció puntual en cap cas suposarà
l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de l’antiga masia és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades, i el nivell de protecció
de la torre-pou és Integral (A) de conservació estricta.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal i els annexes amb una certa entitat 
arquitectònica, s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
coberta, els valors compositius de les façanes, l’element de 
conjunt porta-balcó, el material, la textura, el cromatisme, els 
elements arquitectònic i artístics singulars de les façanes 
(porta principal,...),  així com tot els elements de l’interior 
singulars.

Criteris d’intervenció

S’ha de mantenir en l’exterior: el tancament original del 
recinte, la torre o pou.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de l’edifici principal, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; encara que puntualment, es podran realitzar 
noves obertures o petites modificacions de les existents, 
sempre que no suposi una alteració de la imatge actual, de 
les característiques dels forats i dels valor compositius de les 
façanes.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, i l’esperit de 
protecció d’aquest
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Puig-oriol intersecció Camí de Puig-oriol, en el Barri 
de Can Falguera.

Segle XIII-XVI. Arquitectura popular.

Residencial (masia, casa rural).

Habitatge i taller de cotxes. En estat força ruïnós.

Propietat privada.

01811600DG30E0001DE/ 08155A003000290000PX

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor PTMB (Clau 21c)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció de l’antiga masia és General (B) i el 
resta de les construccions protegides Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa fora de tot nucli urbà i residencial, 
concretament al camí de Can Puigoriol, que rep aquest nom 
precisament per ser el camí que condueix directament a 
aquesta masia des d’una rotonda que penja directament de 
la carretera C-59. El seu entorn immediat el formen els 
camps de cultius i terres agrícoles, encara que es troba a 
prop del sector residencial de Can Falguera.

Descripció / Tipologia

Actualment, la masia es troba molt reformada. Originàriament 
es tracta d’una masia de tipologia típica, amb planta baixa i 
pis. Posteriorment s’han anat agregant noves dependències 
per ampliar l’estatge i s’han fet modificacions del volum 
original, com són l’enlairament de dos pisos del sostre per la 
part esquerra i la modificació de l’interior. 

Al costat de la masia es va ampliar el magatzem, on 
s’observen dos estils constructius molt diferents tant a nivell 
compositiu com a nivell dels materials emprats.

Estructura

L’estructura de la masia és de murs portants de maçoneria 
de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

L’estructura del magatzem i annexes, és de murs de maó
massís i d’encavallades i bigues de fusta.

Coberta

La coberta és de dues aigües de teules àrabs a dues 
vessants amb la vessant esquerra partida per un volum 
construït posteriorment de més alçada.

El ràfec és de dues filades de teules.

Façana

La façana principal, orientada a migdia, presenta el típic 
frontal de les masies de la comarca. A les clapes que ha 
deixat l’arrebossat en caure, s’hi poden veure les filades de 
còdols i totxo que formen el mur primitiu. 

En la façana principal, la porta d’entrada principal presenta 
un arc de mig punt adovellat. Al primer pis s’hi troben quatre 
obertures, dues de les quals presenten un tractament 
decoratiu que cal ressaltar. Aquests arcs presenten un acurat 
treball de l’intradós format per arcs motllurats de tipus lobulat 
i motius de decoració d’estil gòtic. La finestra que es troba al 
damunt del portal presenta als extrems de la traceria 
lobulada, dos petits caps esculpits, així com elements florals 
en forma de rosetes a la imposta. 

L’altre finestra, situada a la dreta de la primera, presenta 
elements decoratius de caràcter floral, esculpits a les 
mateixes traceries, i a les impostes de nou rosetes a més a 
més de dos caps d’un gran relleu, juntament amb 
representacions d’animals que semblen gossos. 

A sobre d’aquesta finestra es troba representat un Oriol 
(ocell de plomatge groc viu i ales i cua negres o verdoses, 
que  habita en els boscos caducifolis). Aquesta figuració
podria informar, d’una banda el tipus d’ocell que habita els 
boscos dels voltants i d’altra banda el cognom dels habitants 
de la casa.

Les façanes del magatzem són de maçoneria de maó. 
Destaca l’entrada principal, amb un gran arc rebaixat. Al 
costat, s’observen altres portes secundàries, més petites 
però també amb arc rebaixat. Es disposen finestres en planta 
baixa i planta pis sense gaire criteri compositiu.  

Interior

Fins l’any 1.954 encara es conserva l’antiga cuina amb el 
seu forn de pa i uns escons de fusta a la vora del foc, és a 
dir, la típica cuina catalana.

Quan es va enderrocar aquesta cuina per modificar la planta 
baixa, es va descobrir un rentamans dins la gruixuda paret 
que separava la sala d’entrada de la cuina, del qual s’ignora 
la data. 

L’interior del magatzem, està dividit en subzones per 
emmagatzemar els diferents productes.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Hi ha documents que ja el 1.242 parlen del mas.

En el fogatge de la Parròquia i Quadra de Sant Genís de 
Plegamans del 1.427 surt un Bartomeu Puig-Oriol.

En el fogatge de 1.515 de la Vegueria de Barcelona, en el 
terme de Plegamans, surt anomenat Pere Puig-Oriol que 
posteriorment en el fogatge de 1552 surt com a cap de casa.

Això demostra que els Puigoriol constitueixen una de les 
famílies més antigues del poble, amb l’establiment de la casa 
molt a principis del segle XV. 
Actualment el pati principal fa de taller mecànic i cementiri de 
cotxes.
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De l’edifici magatzem, s’han tapiat algunes portes i finestres 
amb procediments que no s’integren en la façana. La coberta 
es troba en mal estat de conservació, per falta de 
manteniment, i moltes de les teules han quedat despreses.

Per altra banda,  hi han moltes construccions precàries amb 
estructura metàl·lica i sostre d’uralita adossades als volums 
principals, que juntament amb la mala col·locació dels cables 
i pals elèctrics, desmereixen considerablement el conjunt de 
l’edificació.

Estat de Conservació

El grau de conservació és molt dolent.

L’edifici original es troba en pitjor estat de conservació que 
l’edifici magatzem construït posteriorment. 

S’aprecien moltes esquerdes i humitats a tot el conjunt.

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és important des del punt de vista arquitectònic, per 
la definició del seu volum, la imatge global i la composició de 
la façana, així com la qualitat d’alguns elements 
arquitectònics singulars d’aquesta. L’edifici té un gran valor 
històric, i és una peça important com a testimoni tipològic de 
masies i cases rurals, i de l’evolució de l’arquitectura del 
segles XIII-XVI.

El conjunt mostra vàries fases d’èpoques constructives, 
reconeixent fonamentalment un edifici original (masia) i dos 
ampliacions posteriors. 

Protecció i planejament vigent

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (Clau 22).

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

DALMASES, Núria / JOSÉ, Antoni / L’art gòtic. Segles XIV-
XV / Edicions 62 / Barcelona, 1984

Fullana, Miquel / Diccionari de l’art i dels oficis de la 
construcció / Editorial Moll / Mallorca, 1974

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27537

Elements a destacar

Cal destacar de l’edifici principal (masia) la façana de 
maçoneria de pedra de riu, on destaquen la porta d’entrada 
d’arc de mig punt adovellada, i les dues finestres amb 
treballs escultòrics d’estil gòtic, l’escut o representació d’un 
oriol (ocell) a sobre de la llinda d’una d’aquestes finestres, 
així com el conjunt porta finestra com element arquitectònic 
representatiu d’aquest mas. 

Caldria destacar també l’edifici  que fa de magatzem que es 
caracteritza pel treball de fabrica de maó vist, la porta 
d’accés amb arc a plec de llibre, les portes i finestres amb 
arc de mig punt de maó pla. Destacar també, les arcades de 
la part frontal i lateral de l’edifici. 

A l’interior, es troba l’estructura de fusta o es mantenen les 
encavallades originals.

Desajustos

De forma general, cal mencionar el mal estat de conservació
del conjunt d’edificacions i la falta de manteniment, que 
evidencien la poca sensibilitat de totes les diferents 
intervencions que s’han anat fent a l’edifici, així com el mal 
ús que se’n fa en l’actualitat (taller de cotxes). 

En l’edifici principal de la masia s’ha arrebossat  la façana 
original de maçoneria de pedra de riu amb ciment pòrtland, 
sense tenir en compte els materials originals. 

Algunes de les finestres apareixen tapiades,  i a la porta 
d’accés sembla que li falta un escut a la clau de l’adovellat.

Una heura penja de la façana principal, ocultant part dels 
elements arquitectònics més destacables (finestres 
gòtiques), desmereixent el conjunt de la façana, i a la vegada 
deteriorant els elements singulars. 
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En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (coberts d’obra vista, el mur de 
tancament del recinte, la porta del recinte, ...), sols es podran 
realitzar les actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració; i qualsevol altre intervenció puntual 
en cap cas suposarà una alteració de les característiques i 
valors de l’element original.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

En funció del tipus d’intervenció, i prèviament a la concessió
de la llicència d’obres en aquest conjunt d’edificis, es 
demanarà informe al Departament de Cultura sobre les 
mesures arqueològiques que ha de prendre el promotor. 

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada per tot el conjunt de la 
masia és de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de l’antiga masia és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades.

La protecció de la casa nova, les construccions i elements 
constructius annexes que presenten una certa entitat 
arquitectònica (coberts d’obra vista, mur i porta de tancament 
del recinte) és Parcial (C) de conservació amb actuacions 
condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior del conjunt s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
coberta, les façanes, els valors compositius de les façanes, 
l’element de conjunt porta- finestra, el conjunt compositiu de 
les obertures originals de les façanes, el material, la textura, 
el cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars 
de les façanes (porta d’arc de mig punt, les dues finestres 
gòtiques, l’escut de l’Oriol,...), així com tot els elements de 
l’interior singulars. S’han de mantenir totes les construccions 
annexes. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior  es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; encara que en les 
façanes secundàries i de manera puntual es permetran altres 
actuacions, que no suposaran  en cap cas l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de Can Riera

Segle XVI. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

En desús, en estat totalment ruïnós

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

0337301DG3003N0001ME

Sòl Urbà

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4) i 
esportiu (Clau E5)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Parcial (C)
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Davant de la façana hi ha un pou que antigament es 
comunicava per mitjà d’una finestra amb la cuina, des d’on 
es podia treure l’aigua.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Masia documentada en el fogatge de 1470 amb el nom de 
Bernat Riera. 

En el segle XVI (any 1515) apareix la vídua Riera, en el 
corresponent fogatge.

En 1552 figura entre els noms de caps de casa el “d’en 
Riera”. 

El cognom es retroba al llarg dels segles XVIII i XIX.

A final del segle XIX, la propietat fou adquirida per en 
Francesc Feliu Bancells per divuit mil duros; la finca tenia 
una extensió de dues centes quarteres, que equivalen a 
unes seixanta-sis hectàrees.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema de verd públic 
(Clau I).

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, / Func. Enciclopèdia 
Catalana / Barcelona, 1982

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27523

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La construcció es situa fora de tot nucli urbà i residencial, 
concretament es situa en el camí de Can Riera direcció La 
Sagrera. El camí rep aquest nom per ser el vial que portava 
directament a la masia.

El seu entorn immediat el formen sòls no urbanitzables amb 
ús agrícola, encara que es troba en el límit del sòl urbà, 
inclòs en el barri consolidat residencial de Can Riera, 
caracteritzat per construccions de baixa alçada, 
principalment habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Probablement, es tracta d’una masia amb tipologia típica de 
planta rectangular i planta baixa i pis amb un pou davant.

Actualment l’edifici està totalment en runes.

Estructura

Originàriament, sembla que l’estructura era de murs portants 
de maçoneria de pedra de riera i segurament amb forjats 
d’entrebigat de fusta.

Actualment, només es conserven part d’algunes parets i 
alguns elements de les façanes (portes i finestres).

Coberta

La coberta es troba totalment enderrocada, només es 
conserva un petit fragment amb la forma de la vessant de la 
teulada que tenia i el tipus de teula (àrab).

Façana

La masia data de dues èpoques ben diferenciades. La part 
dreta de la façana, que correspon al període més antic i la 
part esquerra.

La façana principal de la casa es troba constituïda per 
construccions diferents en quant a estructuració o disposició. 

Les parets són de pedra de riera, i les obertures de mides 
diferents.

Les finestres de la façana, que correspon a la part primitiva, 
són de forma rectangular emmarcades per carreus amb 
llindes i ampits lleugerament treballats, i la que s’obre 
damunt la porta d’entrada, ostenta un escut amb un 
anagrama de Jesucrist i la data de l’any 1575.

La porta és d’arc rodó de mig punt i adovellat.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric. Es troba actualment en un 
estat totalment ruïnós, només es mantenen un parell de 
parets, però és testimoni de l’historia de la vila de Palau. Per 
les seves restes es poden observar els sistemes constructius 
i materials emprats e l’època. És una peça important com a 
testimoni tipològic de masies i cases rurals del municipi. 

Elements a destacar

Sorprèn la varietat constructiva dels elements que resten en 
peu, degut segurament a diferents èpoques de construcció.

La peça més important que cal destacar, és una finestra amb 
carreus de pedra regular amb emmarcament motllurat, i amb 
un escut a la part superior amb la data de 1.575. 

Ens trobem tres tipus diferents de portes: la porta d’accés 
formada per un arc de mig punt destaca per les grans 
proporcions de les dovelles de pedra i la seva impecable 
conservació; la segona i la tercera, consten d’un arc rebaixat 
a plec de llibre de maó amb brancals també de maó pla, 
essent una molt més ampla que l’altra.

Desajustos

L’estat de conservació ruïnós no permet valorar els possibles 
desajustos.

El desajust més important és la falta de manteniment de tot 
l’entorn, pel que fa a la neteja i fonamentalment la 
desbrossada dels elements vegetals que creixen entre els 
murs i malmeten encara més  les poques estructures que 
queden en peu. 

Estat de Conservació

El grau de conservació és ruïnós.

Seria necessari de realitzar el més aviat possible la 
restauració dels elements que encara queden en peu, ja que 
si s’empitjoren les seves condicions podria esdevenir 
irrecuperables.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria existent.

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
l’estructura portant, així com tot els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

Sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració dels elements 
originals que queden en peu.

Es permetrà qualsevol altre tipus d’intervenció en els 
elements no originals, però en cap cas suposarà una 
alteració de les característiques i valors dels elements que es 
protegeixen.

Cal fer esment del pèssim estat de conservació de l’edifici 
original, on part de la façana i de la coberta han caigut, fent  
desmerèixer considerablement l’entorn urbà.

S’observen construccions precàries afegides d’estructura de 
fusta i sostres d’uralita, que també fan desmereixen la imatge 
global. 

De forma general, cal mencionar la mala disposició dels 
cables i pals elèctrics, de lluminàries penjades directament a 
les façanes.

El grau de conservació d’aquest edifici és molt dolent, degut 
possiblement a l’abandó d’aquest durant molts anys, 
presentant un estat ruïnós en alguns punts de la casa.

Seria necessari de realitzar el més aviat possible la 
restauració d’aquest element, ja que si s’empitjoren les seves 
condicions podria ser irrecuperable.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Sol nº 39, cantonada c/ de Bartolomeu Soler

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge familiar)

Propietat privada

1455501DG3015N0001RK

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge catalogat en casa aïllada (Clau 6hc3)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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A la resta de les façanes es van situant diferents obertures, i 
sembla que més per un criteri de necessitat a l’hora de 
realitzar la distribució interior que no pas buscant una 
harmonia i composició de façana.

Les finestres que donen al pati interior són rectangulars amb 
arcs de maó a plec de llibre. Les finestres que donen a carrer 
són més quadrades i petites i estan rematades per un arc 
rebaixat de maó pla.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 3d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències bibliogràfiques

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

L’edifici es situa en una zona de caràcter residencial, 
concretament al c/ del Sol, fent cantonada amb el c/ de 
Bartomeu Soler i amb el c/ de Can Ceferí.

Es troba a tocar d’un sector de futura creació.

El seu entorn immediat i proper el conformen edificacions de 
baixa alçada, principalment habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Masia composada per diferents volums o cossos disposats al 
voltant d’un pati tancat. 

La funció d’aquest espai interior format pel conjunt de 
volums, era possiblement la d’acollir els animals o estris de 
treballar la terra, i de aglutinar amb aquest espai central tota
l’activitat del mas.

Es pot considerar que aquesta masia entra dins de la 
tipologia basilical, amb el cos central més elevat que els 
laterals. Edifici de planta aproximadament rectangular 
compost per planta baixa, planta pis i golfes.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portant de 
maçoneria (pedra) i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta de l’edifici principal és inclinada a dues vessants 
de teula àrab i carener perpendicular a la façana principal.

Les cobertes dels cossos adjacents que conformen el 
conjunt són inclinades a una sola vessant i amb teula àrab, 
fent pendent cap a l’interior de pati.

Façana

Les façanes es caracteritzen per l’austeritat, encara que la 
utilització de diferents materials, sense cap mena de criteri, a 
l’hora de fer reformes o rehabilitacions les fan desmerèixer 
considerablement.

En general destaca el treball de maçoneria de pedra de riu 
del conjunt de l’edificació. 

A la façana principal es situa la porta d’accés d’arc rodó amb 
carreus de pedra plana, a sobre de la qual hi han dues 
finestres rectangulars amb arc de maó a plec de llibre, una a 
cada planta (planta primera i planta segona). 



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Ca l’Esteve Falguera 3.24 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i 
de l’evolució de l’arquitectura de l’època. 

És important per la definició del volum, la imatge global, la 
qualitat dels elements arquitectònics de la façana, i com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar la composició del conjunt format per volums 
juxtaposats que tanquen un pati interior.

El tipus constructiu emprat basat en els murs portants de 
maçoneria de pedra de riu i obertures de brancals i llindes de 
maó pla, donen al conjunt una imatge força característica i 
singular. Algunes de les llindes són fetes d’arc rebaixat de 
maó pla, i d’altres a plec de llibre segons el cas.

Finalment un dels elements més singulars és la porta 
d’entrada, formada per un arc de mig punt amb carreus de 
pedra de dimensions i formes molt variades. 

Desajustos

S’aprecien varis desajustos. El primer que és l’ampliació en 
alçada d’una de les taulades del volum principal, executat 
amb un sistema constructiu que no segueix l’original i per 
tant desvalora el conjunt. En el moment en que es fa aquesta 
ampliació també s’obre una finestra a la façana principal en 
planta primera amb el sistema constructiu emprat en 
l’ampliació.

En la mateixa façana principal, s’observa una obertura 
tapiada amb maçoneria, al costat esquerra de la porta 
principal, amb la llinda a de maó pla a plec de llibre.

També cal destacar la presència d’una finestra tapiada en el 
volum lateral, com d’altres obertures més petites a la resta 
del conjunt. Per tapar-les s’han utilitzat varies tècniques, amb 
maons de diferents tipus, i desvirtuant encara més el conjunt.

També cal parar atenció en les pilastres i el mur de fàbrica 
de maó que s’ha construït posteriorment per delimitar la finca 
i que no concorda amb l’edifici. Finalment, la mala disposició
de cables i elements elèctrics, desmereixen 
considerablement la imatge de l’edificació.

Estat de conservació

El grau de conservació de l’edifici no es gaire bo. S’aprecia 
una manca de manteniment i marques d’humitat a les parts 
de l’edificació que estan en contacte amb el terra.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, les característiques 
compositives de la façana, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal,...),  així com tot els 
elements de l’interior singular i originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i puntualment es 
permetran altres actuacions, que no han de suposar  en cap 
cas l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest, així com els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Sol nº 23, cantonada c/ de Pau Casals

Any 1.942 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge familiar)

Propietat privada

1453301DG3015S0001OE

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge catalogat en casa aïllada (Clau 6hc4)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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Les façanes de les edificacions auxiliars presenten un acabat 
de maçoneria de pedra de riu amb elements estructurals 
vistos fets de maó, on destaquen les finestres i finestrals 
amb arc de maó pla.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No es troba en cap inventari de patrimoni cultural

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 3d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

L’edifici es situa al carrer de Pau casals, fent cantonada amb 
els carrer del Sol i de Can Ceferí, encara que l’entrada 
principal és pel c/del Sol. 

Es situa en una zona urbana de caràcter residencial, 
formada per edificacions de baixa alçada principalment 
d’habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Masia de tipologia catalana, de planta rectangular. El conjunt 
està format per una edificació principal, que correspon a la 
casa i edificacions auxiliars que devien servir per 
emmagatzemar les eines del camp i com a quadres pels 
animals.

L’edifici principal es composa de planta baixa, planta pis i 
golfes, mentre que les edificacions auxiliars són de planta 
baixa i planta pis.

Estructura

L’estructura original és de murs portants de maçoneria 
(pedra) i forjats unidireccionals.

Coberta

La teulada de l’edificació principal és de dues vessants, 
realitzada amb teula àrab, i amb carener perpendicular a la 
façana principal. 

Les altres edificacions auxiliars que presenten un joc 
volumètric de diferents alçades, tenen la coberta inclinada 
fonamentalment de dues vessants i de teula àrab.

Façana

La façana de l’edifici principal és completament simètrica. En 
la part central trobem la porta amb arc rebaixat  que segueix 
l’eix vertical amb una obertura en el segon pis, un finestral 
amb un balcó de ferro forjat, i amb una petita obertura a les 
golfes amb un arc rodó i un treball d’ornamentació al voltant.

A banda i banda de la porta d’accés a la masia trobem dues 
finestres rectangulars idèntiques protegides per unes reixes, 
seguint el mateix estil que el balcó de la planta pis. Seguint 
l’eix vertical en el segon pis, també trobem dues finestres 
rectangulars més petites que les de la planta baixa. 

La façana principal de l’edifici té actualment un acabat 
d’arrebossat i pintat de to cremós bastant precari, que ha 
caigut en algunes parts, degut a la falta de manteniment.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

El conjunt és una mostra important del tipus d’edificació de 
mitjans del s.XX, i alhora un testimoni dels sistemes 
constructius i d’ús dels elements arquitectònics. És molt 
interessant des del punt de vista arquitectònic la definició de 
volums, imatge global, composició de les façanes i qualitat 
de la construcció.

Elements a destacar

La configuració general dels volums amb el pati davanter, és 
un fet a destacar, com també ho és de forma general el 
treball de maçoneria de pedra de riu en l’edifici principal i la 
combinació d’aquesta amb l’obra de maó dels volums 
adjacents.

Caldria remarcar també la composició de la façana principal, 
d’obertures regulars i endreçades amb eix de simetria així
com la cornisa decorativa de la coberta. 

A les edificacions auxiliars, cal destacar també la composició
de les obertures fetes amb brancals, llindes i cantoneres de 
maó pla.

Desajustos

S’aprecien alguns desajustos respecte a l’estat original. 

A les edificacions auxiliars, s’han tapiat algunes de les 
finestres i finestrals i s’ha aixecat una mica més la coberta 
d’una de les edificacions amb un sistema constructiu diferent.

Cal destacar també la mala disposició de cables i elements 
elèctrics i de les antenes de TV, així com la mala col·locació
d’un dipòsit d’aigua i la mala integració dels canalons i 
baixants que desmereixen considerablement la imatge de 
l’edificació. 

Estat de conservació

El grau de conservació és bo, encara que la manca de 
manteniment permanent fa que caigui l’arrebossat en alguns 
punts.

No hi ha fissures ni esquerdes ni marques d’humitats 
visibles.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, la façana principal simètrica, la 
formalització compositiva de les altres façanes, el material, la 
textura, el cromatisme, els elements arquitectònic i artístics 
singulars de les façanes (finestres, porta principal,...),  així
com tot els elements de l’interior singular i originals.

Criteris d’intervenció

Eliminar en les façanes els elements sobreposats que 
desmereixin la imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i puntualment es 
permetran altres actuacions, que no han de suposar  en cap 
cas l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest, així com els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). 
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Localització:º

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Oleguer cantonada c/ de Montjuïc

Arquitectura popular

Residencial (casa rural)

En desús, en estat força ruïnós

Propietat privada

0942203DG3004S0001XT

Sòl Urbà Consolidat, inclòs en el PAU-03 Montjuïc

Zona d’habitatge catalogat en casa aïllada (Clau 6hc5)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

L’edifici es situa en el barri de Montjuïc, al c/ de Sant 
Oleguer, entre la Riera de Caldes i La Sagrera, davant de 
Can Cinto. En una zona de caràcter totalment residencial, 
formada per edificacions de baixa alçada, principalment 
habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una petita casa rural de planta rectangular 
composta de planta baixa i planta pis.

Estructura

Es conserva l’estructura original de murs portant de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La teulada a una vessant està realitzada amb teules àrabs 
fent pendent cap a la façana principal.

Façana

La façana conserva l’acabat de maçoneria de pedra de riu 
encara que sembla que s’hagi arrebossat posteriorment però 
que a causa del mal estat de conservació hagi anat caient.

La façana principal presenta dos eixos de composició a partir 
dels quals s’ordena la façana i es distribueixen les obertures. 
A l’esquerra, en planta baixa, es situa la porta d’accés 
rectangular i a la dreta una petita finestra també rectangular 
amb reixa. A la planta primera s’ubiquen dues finestres amb 
arc de maó pla que es reprodueix simètricament a dreta i 
esquerra.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric important.  L’edifici no destaca pel 
seu gran valor arquitectònic ni escultòric, però és un 
testimoni representatiu de l’arquitectura popular de l’època, 
on queda patent l’austeritat del sistema constructiu i dels 
materials emprats en aquella època. És important per la 
definició del volum i la imatge global.

Elements a destacar

Es pot destacar de forma global la maçoneria de pedra de riu 
encara que no es conserva gaire bé, i la composició de les 
façanes, regulars, endreçades i austeres.

A la façana principal tant els brancals com els arcs rebaixats 
de les finestres i la porta són de maó pla, així com les 
cantoneres de l’edifici.

Cal remarcar també la presència d’una placa ceràmica amb 
motius religiosos situada a l’eix de la façana principal.

Desajustos

Cal destacar la modificació de la porta principal, reomplint
interiorment tant els brancals com la llinda de la porta, 
passant de ser d’arc rebaixat a forma rectangular. 

També cal fer atenció a la construcció d’un volum allargat i 
de planta baixa amb coberta d’uralita i tancament principal de 
materials lleugers i pintats de blanc, que sembla utilitzar-se 
de cobert al costat de la nova pista de basquet, que 
desmillora la façana principal.

Estat de conservació

El grau de conservació de la masia és bastant dolent. 
S’aprecien fissures a totes les façanes de la masia, el 
desgast del morter deixant  massa a la vista els còdols, i un 
cert grau d’humitat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques 

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No es troba en cap inventari de patrimoni cultural

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 12d2).

Intervencions

S’està realitzant una rehabilitació inegral.

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

Ca l’Esquilet                                                        3.26 
__________________________________________________________________________________________________
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, la composició de la façana, el 
material, la textura, el cromatisme. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i puntualment es 
permetran altres actuacions, que no han de suposar  en cap 
cas l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest, així com els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).

Ca l’Esquilet                                                        3.26 
__________________________________________________________________________________________________
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ Joiers, en Polígon Industrial Boada Vell, dins del recinte 
de l’empresa Wurth

S XX (restauració integral actual)
Arquitectura popular (originàriament)

Residencial (masia, casa rural)

Oficina/sala reunions/exposicions de l’empresa Wurth

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

No hi ha referència cadastral

Sòl Urbà Consolidat (Polígon industrial Riera de Caldes)

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BPIM

El nivell de protecció és Parcial (C)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Grau                                                3.27 
__________________________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

En el fogatge de Palau de l’any 1515 es va trobar ja el 
cognom de Grau.
L’any 1552 apareix el cognom en un llistat de noms de caps 
de casa.
L’actual construcció és totalment nova, ja que fa pocs anys 
es va realitzar una reconstrucció total de l’antiga masia per 
trobar-se en molt mal estat  de conservació. Només la 
finestra que es troba a la façana principal, i les restes de 
pedra de la porta d’entrada són originals de la masia 
enderrocada.
Actualment aquesta masia és propietat de l’Ajuntament, i es 
troba en concessió administrativa a favor de l’empresa 
Wurth.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà (polígon industrial Riera de Caldes) i 
qualificat de sistema d’equipament cultural (Gc)

Intervencions

S’ha realitzat una rehabilitació integral

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970
Gran Geografia Comarcal de Catalunya, / Fund. Enciclòpedia
Catalana / Barcelona, 1982
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27532

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici és situa al mig de la zona industrial de Palau, dins 
del recinte de l’empresa Wurth. 

Descripció / Tipologia

La masia originàriament tenia una estructura típica 
rectangular de planta baixa i pis. En l’actualitat d’aquella 
masia original pràcticament no en queda res, només s’han 
conservat alguns elements a mode de recordatori en la 
façana principal i possiblement alguns murs de pedra. 

Estructura

L’estructura original era de murs portants de maçoneria de 
pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La teulada és d’escassa inclinació, amb coberta de teula 
àrab a dues aigües i carener perpendicular a la façana.

Façana

Actualment, la construcció és pràcticament nova; i per tant, 
les façanes no guarden l’aspecte original. 

Per començar, cal mencionar que s’han arrebossat i pintat 
d’un color terrós, però s’ha deixat una franja per la part baixa 
de parets a mode de sòcol de pedra, possiblement com a 
recordatori de l’antiga construcció, encara que d’aquesta 
originàriament no en queda res, ja que ha estat totalment 
desfigurada.

Les obertures són totes d’una gran senzillesa. En la façana 
principal, la porta d’accés rectangular conserva en els 
brancals, les pedres vistes de la façana original, així com la 
llinda de fusta. 

Igualment, la finestra que es troba a sobre a la planta pis, 
també conserva l’adovellat de pedra (és aquesta finestra 
l’únic element original que es conserva en perfecte estat). 
Les altres obertures tant de la façana principal com de les 
façanes laterals són totalment noves i de mides diverses.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un cert valor històric, com a mostra d’elements 
arquitectònics utilitzats en una època.

Elements a destacar

Només és possible destacar els brancals de pedra de la 
porta d’accés, i la finestra situada a sobre d’aquesta, 
formada per  carreus de pedra amb un cert treball escultòric 
a remarcar.

Desajustos

El principal desajust és que amb la intervenció realitzada en 
aquesta masia fa uns anys es va pràcticament enderrocar la 
totalitat d’aquesta, quedant molt pocs elements de la masia 
originals (només part de la porta d’entrada i la finestra 
superior).  

Estat de Conservació

El grau de conservació de la masia és molt bo, ja que ha 
sofert fa uns anys una intervenció que pràcticament es va fer 
nova.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

En aquest edifici només es proposa mantenir els elements 
originals estructurals, els brancal de pedra de la porta 
principal d’entrada, i la finestra situada a sobre d’aquesta.

Criteris d’intervenció

En l’edifici es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució i reconstrucció, sempre que no suposi una 
alteració del volum, de la imatge original, i de les parts 
originals (finestra, brancals de la porta, murs,....).

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a l’edifici d’una 
il·luminació adequada.
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I. ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
4. Edificis d’habitatges
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ Montjuïc nº31

S. XX (any 1.926). Noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Propietat Privada

0744304DG3004S0001GT

Sòl Urbà Consolidat 

Zona cases aïllades parcel·la mín. de 600 m2 (Clau 6d2)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en el Barri de Montjuïc, en una zona 
residencial totalment consolidada. El seu entorn està format 
per edificacions de baixa alçada, majoritàriament 
d’habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Casa d’estiueig d’estil noucentista de planta rectangular, amb 
planta baixa i dos pisos.

Estructura

Es conserva l’estructura original de murs portants de maó i 
forjats d’entrebigat de fusta.

Cal destacar els cavallets dels quatre vessants del sostre, 
que van ser construïts a terra i pujats després amb una grua, 
cosa inusual a l’època.

Coberta

La coberta és inclinada a quatre vessants, realitzada amb 
teula àrab, i embigat de fusta, deixant un generós ràfec en 
voladís, amb un tractament formal i plàstic de línies 
clàssiques.

Façana

En totes les façanes el repartiment d’obertures es produeix 
totalment harmònica. Les finestres i balcons de les façanes 
es troben tots decorats amb la tècnica de l’esgrafiat.

En la façana principal trobem la porta flanquejada per dues 
grans finestres d’arc rebaixat. La façana accentua la seva 
simetria, situant al centre la porta que segueix en eix vertical
juntament amb l’esgrafiat de la planta primera i l’òcul del 
segon pis. Per sobre de la porta hi ha una motllura que 
recorre tota la casa i separa la planta baixa de la resta de 
l’edifici.

Al primer pis hi ha dues finestres d’arc rebaixat i al centre 
una escena esgrafiada que representa un caçador i un 
pescador, possiblement activitats típiques de la contrada o 
aficions del propietari de la casa. A les golfes trobem un òcul
flanquejat de dues finestres.

Totes les obertures estan envoltades d’esgrafiats, amb 
motius vegetals i animals. En les cantoners la mateixa 
tècnica imita el disseny de pedres cantoneres. També podem 
trobar dibuixos en rectangle amb alternança d’elements 
romboïdals.

En la façana de migdia, a la planta baixa, es pot veure la 
porta emmarcada per dos grans finestrals. 

Al primer pis hi ha una obertura d’arc rebaixat que dona a 
una gran balconada que ocupa tot l’ample de la façana. En 
un costat, trobem un rellotge de sol esgrafiat i una Diana 
caçadora, representant a la Pilar, deessa romana de la 
naturalesa salvatge, que prové de l’Artemis grega. I 
finalment, al tercer pis, en eix amb l’obertura que dona a la 
balconada, es situa una finestra rectangular. 

En la façana nord les obertures segueixen el desnivell de 
l’escala interior. Cal destacar les cantonades de l’edifici, 
decorades també amb esgrafiats, en aquest cas geomètrics.

Interior

L’interior està realitzat amb fusta de melis. Es conserven els 
terres originals i l’escala de fusta.

En la planta baixa, originalment, hi trobàvem en entrar, 
l’escala de fusta a mà dreta i tres portes que conduïen a la 
saleta, al menjador i a la cuina respectivament.

Posteriorment es va tirar a terra la paret que dividia la saleta
del menjador fent un sol espai. 

En el primer pis hi trobàvem tres dormitoris, l’oratori, que 
correspon a la finestra circular de la façana de ponent, i un 
bany. L’oratori es va destruir durant la guerra quan els 
obligaren a cremar el retaule que hi havia i eliminar qualsevol 
resta de la capella. En el seu lloc s’hi feu un altre dormitori. 
En el segon pis hi trobem cinc dormitoris més i un petit 
lavabo que té com a finestra la obertura circular que dóna a 
la façana principal.
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Ca l’Oromí 4.01
_________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les obres noucentistes més importants del 
municipi de Palau-solità i Plegamans. L’edifici té un gran 
valor històric,  arquitectònic i artístic. És una peça important 
com a testimoni tipològic (casa d’estiueig senyorial), i de 
l’evolució de l’arquitectura de principis del segle XX. 

La casa és important des del punt de vista arquitectònic de 
definició de volums, imatge global, composició de la façana,   
així com pels diferents elements de decoració d’aquesta 
(esgrafiats).

Elements a destacar

L’aspecte global d’aquesta casa exemplifica la incidència 
dels gustos clàssics sota l’esperit nacionalista que dominava 
en el moviment noucentista.

Tots els esgrafiats de la façana son d’una gran riquesa 
artística. Destacar el de la façana principal que mostra dues 
figures masculines (pescador i caçador) envoltades de 
vegetació, el de la façana de migdia que mostra la deessa 
Diana i un rellotge de sol, així com els diferents esgrafiats 
florals de figures d’animals,... Destacar en el pati la “peixera”
(font aixecada de terra per columnes el·líptiques de maó) i la 
capelleta de la façana. 

També destacar l’interior de la casa que sembla que no hagi 
passat el temps, ja que es conserva segons el seu aspecte 
original. 

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Cal mencionar la mala col·locació del cables elèctrics que fan 
desmerèixer considerablement la imatge de la casa.

Estat de Conservació

El grau de conservació general és acceptable, excepte la 
miranda que es troba en estat totalment ruïnós. Hi ha 
esquerdes en la façana i en l’interior de la casa, així com 
algunes zones amb humitat. S’hauria de fer un manteniment 
més exhaustiu de l’edifici.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Edifici projectat per Francesc Folguera i Grassi a l’any 1926, 
com a casa d’estiueig.

Anys més tard es van tancar les galeries per aïllar del fred a 
l’hivern.

Francesc Folguera fou un dels arquitectes més importants de 
principis de segle XX, d’estil noucentista, segons Ràfols 
pertanyia al grup d’arquitectes que fusionaren el popular i el 
brunellesquià, imposant la tendència mediterrània.

El disseny dels esgrafiats també és de la mà del mateix 
arquitecte, així com tot el jardí, amb la font aixecada sobre 
columnes de maó el·líptiques i la miranda, actualment quasi 
enderrocada. En el disseny i la construcció de la casa s’hi 
van emprar els mètodes més innovadors, per exemple les 
dobles parets com a mètode d’aïllament.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

JARDÍ, Enric / El novecentismo catalán / Es. Aymà / 
Barcelona, 1980

MIRALLES, Francesc / L’època de les avantguardes, 1917-
1970 / Edicions 62 / Barcelona, 1983

RÀFOLS, Joan Francesc / Diccionario biográfico de artistas
de Catalunya, Valencia y Baleares. / Ediciones Catalanas. La 
Gran Enciclopedia Vasca. / Barcelona. Bilbao, 1980

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27513
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Ca l’Oromí 4.01
_________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes originals, totes les 
obertures originals amb els seus respectius esgrafiats i el 
remat o voladís de la coberta. S’ha de mantenir el material, la 
textura i el cromatisme de la façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals, els 
paviments, l’escala com a element vertical de comunicació,...   

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. Tant en l’exterior 
com a l’interior de la casa sols es permetran les actuacions 
de manteniment, consolidació, conservació i restauració; així
com en l’interior, de reforma i rehabilitació en algunes 
dependències de serveis (banys i cuina); sempre i quan no 
s’alteri la imatge global, les característiques i valors de 
l’element a protegir.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, 
contenidors,...). Eliminar en les façanes els elements 
sobreposats que desmereixin la seva imatge (instal·lacions, 
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...).
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Ca n’Estudis                                                         4.02 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda Catalunya nº203, cantonada c/ de la Riereta

S XX (any 1.920). Modernista

Residencial (habitatge unifamiliar)

Residencial / comercial / oficines / bar

Propietat privada

1743218DG3014S0001EO

Sòl Urbà Consolidat

Clau 1d. Nucli antic centre urbà

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Parcial (C)
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Ca n’Estudis                                                         4.02 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba inclòs en el Conjunt històric de les Cases 
Noves, i es situa molt a prop del centre urbà, concretament a 
la cantonada entre l’Avda. de Catalunya i el c/ de la Riereta.

El seu entorn urbà el formen edificis de baixa alçada, ja 
siguin cases unifamiliars entre mitgeres o edificis de planta 
baixa i dues plantes pis com a màxim.

Descripció / Tipologia

Casa d’estil modernista malgrat haver patit modificacions 
estructurals en les darreres dècades. És de planta 
rectangular. Consta de planta baixa, pis superior i terrat a 
l’Avda. de Catalunya, però de planta baixa i dos al c/ de la 
Riereta, degut a la diferencia de desnivell entre l’Avda. de 
Catalunya i el c/del Comerç.

Estructura

L’estructura és de murs portants ceràmics (maó) i forjats 
unidireccionals.

Coberta

La coberta original era inclinada a dues vessants amb teula 
àrab i carener perpendicular a la façana principal. Actualment 
s’ha convertit en terrat de coberta plana.

Façana

La façana destacava originàriament per la seva simetria, 
però actualment una de les obertures de la planta baixa s’ha 
ampliat per ubicar-hi un local comercial. En planta baixa hi 
han dues obertures, la del local comercial i la porta d’accés a 
la casa. En planta primera, es situen ordenadament i segons 
els dos eixos de composició de la façana, dos balcons amb 
barana de ferro forjat. Les tres obertures originals, presenten 
la mateixa forma de llinda (forma orgànica lobulada) i el 
mateix element ceràmic decoratiu a mode de mosaic.

Destaca el remat de la façana, amb formes orgàniques que 
servien per ocultar la coberta original. 

A la façana lateral, en planta baixa trobem diferents 
obertures quadrades i rectangulars de diferents mides, degut 
a les diferents intervencions no gaire encertades que s’han 
anat realitzant. A la planta primera es repeteixen les 
obertures de la façana principal, en forma i mida, però sense 
balcó, on hi ha dues que s’han tapat posteriorment.

En el cos que correspon a la caixa d’escala, hi han quatre 
obertures més estretes en forma d’arc rampant. A sobre 
d’aquestes s’observa una inscripció amb la data 1.906. 

I finalment destacar, el coronament de la façana que fa 
d’ampit de la coberta plana transitable, de formes 
orgàniques.

Actualment les façanes estan arrebossades i pintades amb 
dos colors. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Al segle XX l’afluència de barcelonins als balnearis de 
Caldes va fer millorar els transports.
Entre el 1849 i el 1851 es va construir la carretera nova 
(actual Av. Catalunya), i més tard, el tren de Caldes 
travessava el municipi.
La carretera i el tren van crear un nou nucli de població, les 
Cases Noves, on es troba actualment Ca n’Estudis.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de casc antic (Clau 
1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32786
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Ca n’Estudis                                                         4.02 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les obres modernistes més importants de la vila de 
Palau. L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una 
peça important com a testimoni tipològic de casa entre 
mitgeres en cantonada, i de l’evolució de l’arquitectura de 
principis del segle XX. És important des del punt de vista 
arquitectònic de definició de volums, imatge global, 
composició de la façana, així com pels diferents elements 
arquitectònics de decoració de la façana de l’edifici, 
d’inspiració clarament modernista.

Elements a destacar

Cal destacar tots els diferents forats amb formes orgàniques 
(finestres, portes,...), el singular i original coronament a 
manera de barana amb formes lliures i sinuoses, les llindes 
decorades amb trencadís de ceràmica.

Desajustos

Els desajustos més importants son deguts a la manca de 
sensibilitat a l’hora de realitzar les diferents intervencions.

Principalment, destacar les obertures tapiades de la façana 
lateral, i l’obertura de nous forats o l’augment d’algun 
existent, sense seguir els criteris de composició, forma i 
dimensió de l’element original.

Cal mencionar la mala col·locació dels pals, cables elèctrics i 
de telefonia, de les lluminàries públiques penjades 
directament a les façanes, dels cartells comercials, dels 
baixants, dels aparells d’aire condicionat, del tub d’extracció
de gasos, de les antenes de televisió, de les senyals de 
tràfic,..., que desmereixen considerablement l’aspecte i la 
imatge general de l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació no és gaire bo, principalment per la 
falta de manteniment i de sensibilitat alhora de realitzar les 
diferents intervencions que s’han anat realitzant en el 
transcurs dels anys.

S’aprecien esquerdes, humitats i despreniments de l’acabat 
de façana (arrebossat) en la façana lateral.
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Ca n’Estudis                                                         4.02 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta casa modernista és de 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de 
protecció existent.

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
actuacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior de l’edifici principal que fa cantonada, s’ha de 
mantenir el volum, l’estructura portant, els criteris compositius
originals, totes les obertures originals d’estil modernista i el 
remat o coronament a manera de barana també d’estil 
modernista. S’haurà de respectar el material i la textura de 
les façanes. També s’hauran de mantenir els elements 
interiors singulars.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. En l’exterior de 
l’edifici en cantonada, sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració de les 
façanes en les seves parts originals; així com de substitució i 
reconstrucció de forats no originals i reposició d’aquests 
segons els criteris compositius originals, sempre que no 
suposi una alteració de les característiques i valors de l’edifici 
original.

En els espais interiors es permetrà qualsevol tipus 
d’intervenció sempre que no suposi la destrucció dels 
elements singulars modernistes que hi puguin haver, i 
l’alteració de l’exterior de l’edifici principal.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’edifici 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia, antenes, 
xemeneies, senyals, ròtols, enllumenat públic,...). Dotar a 
l’edifici d’una il·luminació adequada. Recuperar la forma i la 
dimensió d’algun dels forats, i les línies compositives de les 
façanes segons els criteris originals.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Duran (casa modernista)                             4.03 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Ctra. de Sentmenat, davant del cementiri de Palau-solità, 
al costat del Barri de Can Duran

S. XX (any 1.909). Modernista

Residencial (ampliació de la masia o casa rural)

Residencial (casa rural)/ Restauració

Propietat privada

08155A001000370001AG / 08155A001000370000PF

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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Can Duran (casa modernista)                             4.03 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

Situada cap a la part de ponent del terme de Palau-solità i 
Plegamans. L’edifici es troba allunyat del nucli antic, en una 
zona de caire totalment rural, envoltada de terres agrícoles.

S’arriba per un camí que s’inicia a la carretera de Sentmenat 
quasi davant del cementiri de Palau-solità.

Descripció / Tipologia

Casa d’estil modernista amb tendències noucentistes, 
ubicada al costat de la Masia de Can Duran. Tipològicament 
aquesta edificació pertany als masos totalment reformats, 
ampliats o fets de nova planta i construïts com a cases de 
segona residència (cases d’estiueig), totalment deslligats de 
l’activitat agrícola.

La casa és de planta rectangular, de planta baixa, pis i 
golfes, i un soterrani.  

Encara que els estils arquitectònics i els materials d’acabats 
d’aquesta casa i l’antiga masia de Can Duran siguin molt 
diferents, les dues edificacions casen molt bé entre elles, i 
formen un conjunt força harmònic.

Estructura

Originàriament, consta d’estructura de murs portants de 
ceràmica i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta inclinada a quatres vessants i teula àrab, amb 
carener perpendicular a la façana principal.

Façana

Els paraments es troben tots arrebossats en les seves quatre 
façanes, existint com a únic element decoratiu 
l’emmarcament de maó de les diferents obertures de les 
finestres i portes, així com les cantoneres de la part superior 
sota el voladís.

A la façana principal es situa la porta rectangular d’accés, 
situant-se dues obertures de finestres a la dreta i esquerra, 
amb emmarcament ondulant. Al primer pis, dues finestres 
rectangulars estretes amb ampit escopidor i a la part superior 
una obertura tribulada de record gòtic, amb ús decoratiu de 
maó. Sobre la porta d’entrada, entre el nivell del primer pis i 
les golfes, hi ha una decoració en trencadís ceràmic indicant 
l’any de la construcció (1909). 

Al pis de les golfes hi ha dos grups de finestres amb tres 
obertures emmarcades i ornamentades amb maó.

A una de les façanes laterals, distingim a nivell del primer pis 
dos grups de finestres de dues obertures amb ampit 
escopidor i emmarcament de maó en sentit força decoratiu. 
Sota la teulada, un altre grup de tres finestres que segueix la 
tipologia de la resta de la casa. Hi ha també finestres a mode 
d’espitllera a la façana lateral i principal. 

Pati

La façana principal té un pati força espaiós voltejat d’una 
tanca, formada en la seva base de mur arrebossat i a la part 
superior, una alternança de pilars amb coronament piramidal 
i espais de reixa acabada en puntes de fletxa. La portalada 
que dona accés al pati són dos elements rectangulars, la part 
superior presenta una ondulació amb acabaments piramidals 
i bola-floró. La reixa de la porta segueix el mateix treball de la 
tanca.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Duran (casa modernista)                             4.03 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És un dels elements modernistes més importants de la vila 
de Palau. L’edifici té un gran valor arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de casa senyorial
d’estiueig lligada a una casa pairal, i de l’evolució de 
l’arquitectura de principis del segle XX. És important des del 
punt de vista arquitectònic de definició de volums, imatge 
global, composició de la façana, així com pels diferents 
elements arquitectònics de decoració de la façana de l’edifici, 
d’inspiració clarament modernista.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el conjunt de tot Can Duran, el 
volum que agafa l’edifici modernista el qual presideix el 
conjunt i li dona una certa entitat, la composició de les 
façanes, i el treball decoratiu d’emmarcament amb maó que 
presenten els diferents finestrals i obertures.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Destacar algunes construccions annexes de petites 
dimensions  i la disposició d’alguns baixants per les façana 
que fan desmerèixer lla imatge de la casa.

Estat de Conservació

El grau de conservació és molt bo.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Es considera que la masia de Can Duran és dels segle XV-
XVI. 

La família Duran es considera una de les més antigues del 
terme; ja que, en el fogatge de 1470 ja hi trobem el cognom 
de Duran, que es repeteix en un altre de l’any 1515.

Un dels darrers membres fou Pere Duran, assassinat durant 
l’inici de la Guerra Civil, al 1936. La propietat ha estat de la 
família Duran fins fa pocs anys.

Aquesta construcció de caràcter modernista, però amb certes 
tendències noucentistes, va estar realitzada a l’any 1909, 
segons s’indica sobre la porta d’entrada de l’edificació.

El municipi de Palau esdevingué, a finals del s. XIX i principis 
del s.XX, en un lloc apreciat com a segona residència o 
d’estiueig, per la seva proximitat a Barcelona i la seva bona 
comunicació; i per tant, la família Duran va voler ampliar el 
mas construint una casa de segona residència, deslligada de 
l’activitat agrícola.

Els seus propietaris actuals, la família Estrada, han convertit 
el conjunt de la masia en un restaurant, però conservant tots 
els seus elements arquitectònics i fins i tot restaurant allò que 
ho necessitava. En una d’aquestes restauracions es va 
descobrir la porta adovellada que comunicava amb el celler.  
A més de la voluntat de conservació, hi ha la de la decoració
i els nous propietaris han sabut incloure dins l’ambient 
interior els elements més adients quant a mobiliari. Com a 
detall d’interès, direm que davant de l’era hi ha la pallissa i 
que la seva columna central, que sosté la biga principal de la 
coberta, és de pedra i té forma cilíndrica, com les que trobem 
en d’altres masies properes.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. 

La masia està declarada BCIL. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona de lliure 
permanent (Clau 21)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’ha trobat referències històriques
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Can Duran (casa modernista)                             4.03 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta ampliació modernista de 
la masia de Can Duran és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), seguint amb l’actual protecció de la masia.

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes, totes les obertures 
originals amb els seus respectius elements decoratius de 
maó, i el remat o voladís de la coberta. S’ha de mantenir el 
material i la textura de la façana

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

En l’exterior de l’edifici (coberta i façanes del volum principal) 
sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració. També es podran 
realitzar actuacions d’enderroc, substitució i reconstrucció, 
dels elements no originals sempre i quan no suposi una 
alteració de les característiques i valors de les parts de 
l’element original a mantenir.

En l’interior de la casa sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; així
com de reforma i rehabilitació en les dependències de 
serveis; sempre i quan no s’alteri la imatge global, les 
característiques i valors de l’element a protegir. També es 
podran realitzar actuacions d’enderroc, substitució i 
reconstrucció, dels elements no originals sempre i quan no 
suposi una alteració de les característiques i valors de les 
parts de l’element original a mantenir.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici. Eliminar en les façanes els 
elements sobreposats que desmereixin la seva imatge 
(instal·lacions, elements de suport, cadiretes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia,...).
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. de Catalunya nº 200 / c/ del Castell nº 8

S. XX (any 1.922). Casa noucentista

Residencial (casa unifamiliar d’estiu)

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu part privada) / 
Local en desús i jardí públic (part pública) 

Una part propietat pública (Ajuntament de Palau) i l’altre 
privada
1841103DG3014S0001AO / 1841104DG3014S0001BO

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’espais lliures i zones verdes (V2) (Jardí). 
Sistema d’equipaments administratiu - proveïment (E3) i 
cultural - social - religiós (E4) (Torre). Zona d’habitatge 
catalogat en casa aïllada (Clau 6hc7) (Casa)

La categoria de protecció del conjunt és BCIL
El nivell de protecció de la casa, la torre i el jardí és 
General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en el carrer del Castell, encara que la 
parcel.la també dona front a l’Avda. de Catalunya. 

El seu entorn el formen edificis de baixa alçada, 
principalment habitatges unifamiliars i habitatges 
plurifamiliars de baixa densitat.

En l’actualitat, pràcticament tot l’antic jardí de la casa és 
propietat de l’Ajuntament, i està qualificat de verd públic.

Descripció / Tipologia

La casa està situada en un solar de pendent pronunciat i té
accés pels dos carrers C/Castell i Avda.Catalunya). 
Actualment, l’edificació està formada per un cos principal 
amb subterrani, i de planta baixa i pis, i per una torre 
adossada de tres plantes, que actualment pertany a 
l’Ajuntament de Palau. Cal destacar que anteriorment va ser 
dividida en dos habitatges. És d’especial interès l’acurat 
treball de disseny del jardí.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portants de maó i 
forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta inclinada a quatre vessants i teula àrab, tant a la 
casa com a la torre. A la casa el carener és paral·lel a la 
façana principal.

Façana

En la façana principal de la casa destaca el seu ordre 
compositiu, al centre de la qual s’hi ubica la porta d’accés i a 
cada banda dues finestres, la de l’esquerra una mica més 
petita que la finestra de la dreta. 

A la planta pis, hi ha tres obertures rectangulars que 
coincideixen verticalment amb les obertures de la planta 
baixa. Totes tres són de la mateixa forma i mida que la 
finestra de la planta baixa.

El disseny de les finestres mostra un tractament de la llinda 
amb unes reminiscències de l’estil gòtic, que les fa destacar 
del fons blanc de les parets.

La resta de façanes, tant de la casa com de la torre, es 
caracteritzen per tenir un clar ordre compositiu i en alguns 
casos un eix de simetria. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Cap el 1920 Palau de Plegamans va començar a poblar-se a 
l’estiu de famílies honorables.

Aquesta casa va pertànyer a l’escriptor Josep Maria Folch i 
Torres. Des de l’inici de la seva construcció va estar sempre 
molt atent a tots els detalls, fins i tot, va ser ell mateix qui va 
donar les primeres idees de com seria la casa. La utilitzaven 
als estius i segons recorden els seus familiars, gran part de 
la seva obra literària va ser escrita en aquesta casa.

És una casa que ha estat reformada i ampliada moltes 
vegades des de la seva construcció.

La torre annexa (que actualment pertany a l’Ajuntament) es 
va construir a l’any 1924-1925.

Protecció i planejament vigent

Declarat BCIL (la casa i el jardí).

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema de verd públic 
(clau I) i de Conservació (Clau 6c)

Intervencions

Recentment s’ha fet una rehabilitació dels jardins i de les 
peces constructives més destacables. 

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32782
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les obres noucentistes més importants de la vila 
de Palau, tant per la seva vàlua arquitectònica, com pel que 
representa en la memòria popular de Palau.

L’edifici té un gran valor històric, i és una peça important com 
a testimoni tipològic de casa d’estiueig senyorial amb jardí, i 
de l’evolució de l’arquitectura de principis del segle XX.

És important des del punt de vista arquitectònic de definició
de volums, imatge global, composició de la façana, així com 
pels diferents elements arquitectònics de decoració de les 
finestres, així com pels elements arquitectònics o de mobiliari 
del jardí.

Elements a destacar

Cal donar especial importància al seu jardí que va ser 
concebut a l’any 1923, com a jardí mediterrani d’influència 
italiana, segons els canons noucentistes del moment. En 
aquest jardí encara s’hi troben elements originals com la 
porta d’entrada al recinte, la glorieta, les baranes, el pou, els 
bancs decorats amb motius ceràmics, etc. Destacar també la 
utilització de la ceràmica com a element decoratiu en tot el 
jardí.

Cal destacar les finestres amb influència del gòtic amb llindes 
decoratives de pedra, així com les finestres de les plantes 
superiors de la torre, formades per petites arcades contínues 
d’arcs de mig punt.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

La mala disposició del cablejat elèctric i de telefonia per 
davant de la façana, fa desmerèixer la imatge del conjunt. 

Destacar que, una gran part del jardí, dels seus elements 
decoratius i mobiliari es troben en un estat lamentable per 
falta de manteniment.

Estat de Conservació

La casa habitada presenta un estat de conservació molt bo, 
a diferència de la torre, que s’hauria de realitzar una 
intervenció tant en l’interior com en les façanes.

Pel que fa a l’exterior, l’estat de conservació de la glorieta i 
del tancament de recinte per la part de l’avda. de Catalunya, 
és molt bo, degut a l’actuació realitzada fa poc temps; el 
resta del jardí, es troba en un estat força deplorable (bancs, 
pou, escales, murs,...).
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta casa modernista, 
juntament amb el seu jardí, és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), seguint amb la categoria de protecció existent.

El nivell de protecció de la casa, la torre i el jardí és General 
(B) de conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, la formalització de les façanes 
originals, totes les obertures originals amb els seus 
respectius elements de decoració, el remat o voladís de la 
coberta, la coberta,....S’ha de mantenir el material, la textura 
i el cromatisme de la façana. En l’interior s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant, el volum i 
tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals. En el jardí s’han de mantenir tots els elements 
singulars que formen el mobiliari, així com els elements de 
decoració.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. En l’exterior de 
l’edificació sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; així com 
d’incorporació en la torre de nous forats, segons els criteris 
compositius originals, sempre que no suposi una alteració de 
les característiques i valors de l’edifici original. En l’interior de 
la casa, es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, enderroc parcial, substitució i 
reconstrucció, sempre que no suposi una alteració
substancial de la imatge actual, de les  característiques 
essencials de l’edifici original. En el jardí es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació, 
restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració, 
modernització, enderroc parcial, substitució i reconstrucció, 
sempre que no suposi una alteració substancial dels 
elements originals.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, 
contenidors,...). Eliminar en les façanes els elements 
sobreposats que desmereixin la seva imatge (instal·lacions, 
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...). S’ha de disposar una il·luminació adequada de 
l’edifici del jardí.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. Catalunya, 71

S. XX (any 1961-62)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Propietat privada

1831702DG3013S0001FG

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge catalogat en casa aïllada (Clau 6hc6)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa al marge de la carretera principal (avda. de 
Catalunya). Està envoltada fonamentalment per una zona 
residencial formada per construccions de baixa alçada, 
majoritàriament d’habitatges unifamiliars en filera, i per 
espais qualificats de verd públic.

Descripció / Tipologia

Aquesta petita casa de vacances, feta amb maó vist i 
formigó, està adaptada al desnivell del terreny, amb jardí
posterior i garatge al nivell inferior. A l’entrada hi ha una 
rampa d’accés, la porta de la qual es troba a la dreta. 
D’aquesta rampa surten dos petits trams d’escala: el de 
l’esquerra dóna a un caminet que connecta amb el jardí
posterior; i el de la dreta es perllonga en un passadís que 
seguint el perímetre de la casa, dóna al garatge.  

Aquesta casa forma part d’un moment important de 
l’arquitectura catalana contemporània. Es conjuguen en ella 
molts elements, que al moment de la seva construcció
donaven força a un conjunt d’idees avantguardistes.

Estructura

L’estructura es correspon a les divisions de les dues zones 
funcionals de la casa. Aquesta es materialitza amb dos 
rectangles coberts cadascun per una volta de canó a la 
catalana de formigó en massa, suportada per murs de totxo. 

Roberta

La coberta és plana amb acabat d’enrajolat ceràmic. 
Apareixen petites cobertes inclinades a una sola vessant i 
amb teula àrab a sobre del rebedor.

Façana

Façana amb acabats de murs de totxo i formigó vist, amb un 
cert control de les obertures, tant en forma com en mida i 
número. La tosquedat dels murs de totxo és només aparent, 
donat que un cop acabats es va procedir a un lleuger rascat 
per tal de produir aquesta impressió. En canvi, l’acabat de la 
junta presenta força cura. També es fa ús de la rajola de 
valència bicolor blanca i verda,  a l’entrada de la casa i a la 
barbacoa. El disseny del jardí intenta no modificar l’orografia 
original.

Interior

La planta es compon de zona de dia i zona de nit, separades 
amb un rebedor rectangular com a nexe d’unió. 

El sostre d’aquesta peça vola cap a fora, i amb el darrera de 
la llar de foc forma un petit cancell que emmarca l’entrada. 

Paral·lela a aquest rebedor- distribuïdor, hi havia una petita 
terrassa amb accés des de la cuina. La zona de nit és a un 
nivell lleugerament més baix que la de dia, i consta de tres 
habitacions i un petit bany units per un distribuïdor que ve del 
rebedor a través d’uns graons. La zona de dia conté la cuina 
i l’estar- menjador. 

El control de la llum solar es fa mitjançant les tradicionals 
persianes de llibret, entre les quals destaca la de l’estar-
menjador, de grans dimensions i que es desplaça 
paral·lelament a la façana per mitjà de guies metàl·liques.
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Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27548

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Aquesta casa és l’element més important de Palau com a 
mostra de l’arquitectura contemporània catalana.

L’edifici té un gran valor arquitectònic. És una peça important 
com a testimoni tipològic de casa unifamiliar aïllada, i de 
l’evolució de l’arquitectura del segle XX. És important des del 
punt de vista arquitectònic de definició de volums, imatge 
global, composició de la façana, així com pels diferents 
elements arquitectònics i constructius de la façana i de 
l’interior.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general la composició volumètrica, la 
façana, i la utilització dels materials estructurals com 
elements de decoració i d’acabat, que es mostren tal com 
són donant una imatge austera a la casa. Aquesta casa 
forma part d’un moment important de l’arquitectura catalana 
contemporània, i per tant, es conjuguen en ella molts 
elements, que al moment de la seva construcció li donaven 
força a un conjunt d’idees avantguardistes.  

Desajustos

La casa no presenta desajustos importants. No es pot dir el 
mateix de la seva implantació, ja que, l’ordenació urbana que 
es va realitzar en el seu entorn no va ser gens afortunada, 
deixant aquest element tant important de l’arquitectura 
contemporània en una situació molt poc aconsellable.

Cal mencionar la mala col·locació dels cables i pals elèctrics i 
de les antenes de TV que desmereixen la imatge global de 
l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força bo, encara que s’hauria de 
realitzar un manteniment més exhaustiu del jardí de la casa i 
del seu entorn immediat format per diferents espais 
qualificats de verd públic.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

A Catalunya, els anys 30 es caracteritzaren per un 
encoratjador desenvolupament del moviment modern en la 
seva expressió racionalista, del qual són protagonistes els 
membres del GATCPAC. La guerra civil suposa un 
estroncament d’aquesta contribució catalana a l’avantguarda 
europea. Caldrà esperar als anys 50 per que l’arquitectura 
catalana inici la seva recuperació. Es proposava recuperar el 
moviment modern i posar al dia l’arquitectura catalana. 
Alhora que intentaven incorporar la nova tecnologia, també
buscaven promoure la capacitat artesanal del país. 

També el moviment modern va evolucionar a Europa i a 
Catalunya, és aquí on apareix en Realisme que es 
caracteritza per una comprensió de les necessitats dels 
habitants de les edificacions, per una sinceritat constructiva i
per un respecte al procés constructiu. Es valoren el murs 
com elements estructurals i els materials tradicionals, en 
detriment dels acabats i els maquillatges dels elements 
constructius i portants. Es una època en que convé adaptar-
se a la realitat econòmica, tècnica i social del país. En aquest 
context, l’any 1.959 l’estudi MBM (Martorell, Bohigas i 
Mackay) rep l’encàrrec d’una casa a Palau de Plegamans per 
part de les germanes Fernández. Aquesta casa presenta una 
planta que sintetitza la de les cases mínimes del GATCPAC 
(la preponderància de la llar de foc exempta, un marcat 
caràcter interior de l’espai de la planta, la utilització de rajola 
policromada, la volta catalana sustentada per murs gruixuts 
de totxo, ...), i es fa referència clara a la utilització dels 
elements tradicionals del país.

Posteriorment, als anys 70, la casa va sofrir alguna 
transformació deguda a les necessitats de la propietat 
(eliminació de la terrassa de la cuina, ús del soterrani, 
fusteria).

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de   
Desenvolupament Residencial (Clau 12d)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes originals, totes les 
obertures originals, la coberta, el remat o voladís 
d’aquesta,....S’ha de mantenir el material, la textura i el 
cromatisme de la façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, la imatge, així com 
tots els elements arquitectònics (estructura), artístics i de 
decoració originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

Tant en l’exterior com a l’interior de la casa sols es permetran 
les actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; així com en l’interior, de reforma i rehabilitació en 
algunes dependències de serveis (banys i cuina); sempre i 
quan no s’alteri la imatge global, les característiques i valors 
de l’element a protegir.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de la casa. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, 
contenidors,...). Eliminar els elements sobreposats que 
desmereixin la seva imatge (instal·lacions, elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Passatge Oliana nº 2 (segons cadastre) cantonada ptge. 
de Sagrament. S’accedeix al recinte pel c/ Sant Oleguer

Any 1.920 (segons cadastre). Casa Noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Residencial. (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Propietat privada

0942203DG3004S0001XT)

Sòl Urbà Consolidat, inclòs en el PAU-03. Montjuïc.

Zona d’habitatge catalogat en casa aïllada (Clau 6hc5)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa concretament al passatge de Oliana nº 2 
(segons cadastre), però l’entrada principal es troba pel carrer 
de Sant Oleguer, quasi al xamfrà amb el carrer de Montjuic. 
No obstant, la casa es troba molt allunyada de l’entrada 
principal del recinte, en la intersecció entre el passatge 
Oliana i Sagrament.

La casa es situa en una zona de poca densitat i de caràcter 
més aviat residencial, format per edificacions de baixa alçada 
d’habitatges unifamiliars. 

Descripció / Tipologia

La casa es situa a la cantonada de la parcel·la presidint el 
jardí, on hi ha una bassa, piscina i terres de cultiu. 

La casa és d’estil noucentista de planta rectangular 
distribuïda en planta baixa, planta primera i planta segona 
(golfes). En planta baixa, la casa es distribueix en una planta 
rectangular amb una petita porxada a la part dreta. La part 
superior destaca per un cos principal de dues plantes 
d’alçada (planta primera i planta segona) amb una porxada 
d’arc de mig punt a la dreta, coincidint amb la porxada de la 
planta baixa, i amb una porxada de dos arcs d’amplada a 
l’esquerra rematada per una terrassa.

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maó i forjats 
d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta inclinada de poca pendent i de teula àrab a dues 
vessants amb carener paral·lel a la façana principal.

Façana

La façana destaca pel seu gust compositiu i endreçat, i pel 
treball dels esgrafiats. La façana es pot dividir en tres parts: 
una part central que correspon al cos de planta baixa i dos 
pisos, i dos cossos laterals.

El cos central destaca per la seva simetria. Hi ha dues 
obertures a cada planta situades exactament una a sobre de 
l’altre. En planta primera els finestrals tenen un balcó de ferro 
treballat, mentre que les obertures de la planta segona són 
finestres rectangulars. Aquest cos central està presidit en el 
seu eix de simetria per uns esgrafiats i un rellotge de sol.

El cos de la dreta està format per dues porxades, tant en 
planta baixa com en planta primera; i el de l’esquerra 
composat per edificació tancada en planta baixa i porxada i 
terrassa en planta primera. 

Els esgrafiats de la façana es divideixen en varies parts. La 
planta baixa està decorada amb motius romboïdals, mentre 
que l’esgrafiat de les plantes superiors està més treballat, 
emmarcant les obertures i les arcades. El rellotge de sol que 
presideix el centre simètric de la façana es situa a sobre 
d’una representació de l’arcàngel Miquel, amb una inscripció
en llatí explicativa de l’escena representada.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

Casa Agell 4.06 
__________________________________________________________________________________________________
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les obres noucentistes més importants de la vila 
de Palau. L’edifici té un gran valor arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de casa unifamiliar
senyorial i aïllada d’estiueig, i de l’evolució de l’arquitectura 
de principis del segle XX. És important des del punt de vista 
de la definició de volums, imatge global, composició de la 
façana, així com pels diferents elements de decoració de les 
façanes (esgrafiats).

Elements a destacar

Cal destacar principalment l’esgrafiat de les façanes, i en 
especial el que presideix la façana principal; així com també, 
els diferents elements arquitectònics i ornamentals que es 
poden trobar en l’interior i en l’exterior de l’edifici (baranes de 
les terrasses, gàrgoles de ceràmica, paviments, bancs 
jardí,...) 

També caldria destacar  el conjunt del jardí.

Desajustos

No hi ha grans desajustos.

S’ha afegit a la façana principal en planta baixa, i de manera 
força precària, un petit tendal de protecció solar.  

Cal mencionar la mala col·locació del cables i elements 
elèctrics, d’antenes de TV i de canalons i baixant vistos que 
fan desmerèixer considerablement la imatge de l’edifici.

Estat de conservació

El grau de conservació sembla que és força bo, encara que 
s’aprecien algunes esquerdes i fissures en la façana, que 
malmeten els diferents esgrafiats. 

Casa Agell 4.06 
__________________________________________________________________________________________________
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes originals, totes les 
obertures originals amb els seus respectius esgrafiats i el 
remat o voladís de la coberta. S’ha de mantenir el material, la 
textura i el cromatisme de la façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

En l’exterior sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració, i en 
cap cas  no s’alterarà la imatge global, les característiques i 
valors de l’element original.

En l’interior, es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració i modernització, i fins i tot d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, el 
volum, la imatge global, així com les característiques i valors 
de tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals que hi puguin haver.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici. Eliminar en les façanes els 
elements sobreposats que desmereixin la seva imatge 
(instal·lacions, elements de suport, cadiretes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia,...).

Casa Agell 4.06 
__________________________________________________________________________________________________
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Casa Casanovas                                          4.07 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant LLuís nº 11, cantonada amb el c/ del Castell

S. XX (any 1.910 segons cadastre). Estil noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Propietat privada

1843311DG3014S0001TO

Sòl Urbà Consolidat

Zona cases aïllades parcel·la mín. 400 m2 (Clau 6c1) 

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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Casa Casanovas                                          4.07 
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en una zona de caràcter residencial, 
concretament al carrer del Castell, que com el seu nom 
indica, condueix directament al Castell de Palau. El seu 
entorn immediat el formen edificacions de baixa alçada 
(habitatges unifamiliars i plurifamiliars de baixa densitat).

Descripció / Tipologia

Casa d’estil noucentista de planta rectangular, composta de 
planta baixa, planta pis i golfes. La casa es col·loca en el 
punt de més alçada topogràfica dintre de la parcel·la on 
s’ubica. A causa del desnivell del terreny s’accedeix a 
l’habitatge a través d’unes escales. 

Estructura

Estructura de murs portants de maó, amb entrebigat 
unidireccional de fusta i voltes a la catalana ceràmiques.

Coberta

Coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb 
carener perpendicular a la façana principal.

Façana

La façana destaca per la seva composició i austeritat. Té un 
acabat arrebossat i pintat de color clar. Cal remarcar la 
presència d’un clar eix de simetria. En planta baixa destaca 
la presència d’una porxada composta per 7 arcades d’arc 
rodó. A l’arcada central i coincidint amb l’eix de simetria es 
col·loquen les escales per accedir a l’habitatge. En planta 
primera hi ha tres finestres. Al centre i remarcant l’eix de 
simetria s’hi ubica un finestral amb balcó de ferro treballat. 
Les altres dues finestres rectangulars tenen un ampit decorat 
amb peces ceràmiques blaves i que fan de jardineres. La 
planta de les golfes queda enrederida respecte la línia de 
façana, creant en coberta una terrassa solarium que té un 
element de protecció i a l’hora ornamental que potencia i 
evidencia l’eix de simetria de la façana.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor arquitectònic, com a testimoni de 
l’evolució de l’arquitectura a Palau,  i de la tipologia de casa 
noucentista de principis del segle XX.

És important des del punt de vista de definició del volum, la 
imatge global, i la composició de la façana, així com pels 
diferents elements arquitectònics de decoració d’aquesta.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general la composició de la façana, 
buscant sempre l’harmonia a través de l’austeritat i de la 
simetria, marcada pel balcó en el centre de la façana i pel 
remat de la barana de la terrassa i el frontó en la coberta.

Es pot destacar també la porxada de la planta baixa formada 
per set arcs de mig punt.

Desajustos

No hi ha grans desajustos a mencionar, encara que, es pot 
fer esment de la substitució de les fusteries per unes de 
noves amb un material que no lliga amb la idea de conjunt.

Cal mencionar la mala col·locació del cables i elements 
elèctrics, així com les antenes de TV que fan desmerèixer 
considerablement la imatge de l’edifici.

Estat de conservació

El grau de conservació és molt bo, ja que en l’actualitat s’ha 
realitzat una actuació força important.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Aquesta casa d’estil noucentista la va projectar l’arquitecte 
Josep Renom i Costa.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ord.ob.int.5 (Clau 3e2)

Intervencions

Recentment s’ha realitzat una rehabilitació

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques
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S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de la casa. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, 
contenidors, rètol, enllumenat públic,...). Eliminar en les 
façanes els elements sobreposats que desmereixin la seva 
imatge (instal·lacions, elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia, xemeneia, construccions o 
elements annexes de la part del darrera,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
actuacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, la façana principal, totes les 
obertures originals de la façana principal, la coberta i tots els 
diferents elements (terrassa, frontó,...).

S’ha de mantenir el material i la textura de les façanes, 
segons el seu estat original.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, així com tots els 
elements arquitectònics, artístics i de decoració originals que 
hi puguin haver.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

En l’exterior, en la façana principal i coberta, sols es 
permetran les actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració. 

En la resta de façanes, també es podran realitzar actuacions 
d’enderroc parcial, substitució i reconstrucció, de nous forats 
segons els criteris compositius originals, sempre que no 
suposi una alteració de les característiques i valors de l’edifici 
original. També es permetrà l’enderroc de les construccions 
annexes que es troben darrera del volum principal.

En l’interior, es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració i modernització; i fins i tot d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, el 
volum, la imatge global, així com les característiques i valors 
de tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals que hi puguin haver.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Montjuïc nº 44

S. XX. Estil noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Residencial / restaurant

Propietat privada

0845203DG3004N0001XB

Sòl Urbà Consolidat, inclòs en el PAU-03. Montjuïc.

Zona d’habitatge catalogat en casa aïllada (Clau 6hc9)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és General (B)
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En el segon pis les obertures són més petites i estan 
centrades respecte a les obertures de la planta inferior. 
Aquestes també es troben emmarcades amb les mateixes 
peces ceràmiques ornamentals. La torre té una obertura 
rectangular en sentit vertical a cada una de les seves quatre 
façanes. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

DESCRIPCIÓ GENERAL
Situació / Entorn 

La casa es situa en el carrer Montjuïc just davant del carrer 
Gandesa, en el barri de Montjuïc.

L’edifici es situa en una zona de poca densitat i de caràcter 
més aviat residencial, 

format per edificacions de baixa alçada, majoritàriament 
habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una casa d’estil noucentista situada en un terreny 
amb poca pendent. 

La casa originàriament era de planta quadrada, composta de 
planta baixa, planta primera, i una segona planta o sota 
coberta, amb una petita torre central que sobresurt de la 
coberta.

Amb el pas del temps s’ha anat reformant i ampliant, afegint 
cossos sense gaire criteri compositiu ni formalista, 
desvirtuant en cada ampliació el caràcter original de la casa. 

Actualment és un restaurant i la façana principal ha quedat 
malmesa a causa d’una darrera ampliació d’estil precari que 
tapa tota la planta baixa desvalorant la imatge de conjunt.

Estructura

L’estructura és de murs portants amb forjat unidireccional.

Coberta

De la coberta inclinada a quatre vessants destaca la teula 
ceràmica vidriada de dos colors (ceràmica i verd), i una petita 
torre central de planta quadrada coronant el volum amb 
coberta a quatre aigües.

Façana

La façana principal original ha quedat tapada a causa de la 
darrera ampliació. 

Les façanes originals destaquen pel seu gust compositiu i 
formalista i per la idea global de conjunt de l’edifici. A la 
planta primera les finestres són rectangulars i allargades, 
emmarcades per unes peces ceràmiques ornamentals. 

En una de les façanes laterals aquestes finestres esdevenen 
finestrals que s’obren a un gran balcó amb balustrada d’obra. 
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és un bon exemple de l’arquitectura d’estil 
noucentista del municipi de Palau-solità i Plegamans. És una 
peça important com a testimoni tipològic i mostra 
representativa de casa unifamiliar aïllada senyorial, i de 
l’evolució de l’arquitectura.

És important des del punt de vista arquitectònic de definició
de volums, imatge global, composició de la façana, estètica 
singular, així com pels diferents elements arquitectònics de 
decoració de les façanes.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el treball de composició de les 
quatre façanes, on les obertures es disposen rítmicament i 
ordenadament seguint uns criteris i uns eixos.

Caldria destacar també l’emmarcament dels diferents forats 
de la façana, amb unes peces de ceràmica ornamental de 
vius colors; la disposició de la torre al centre de la casa, 
potenciant i rematant el volum de l’edifici; així com, la 
singularitat de la coberta realitzada per la combinació de 
teules de vius colors (marró i verd).

Desajustos

Al llarg del anys, s’han anat afegint ampliacions i 
construccions annexes a l’edifici originari sense cap mena de 
criteri, desvirtuant la imatge del conjunt (destacar el porxo 
cobert d’entrada i les construccions de serveis annexes a la 
part del darrera).

De forma general, cal mencionar la mala disposició dels 
cables i elements elèctrics, d’antenes de TV, de lluminàries i 
aparells d’aire condicionat penjats directament a las façanes,  
de les regletes vistes de les instal·lacions, que desmereixen 
considerablement la imatge global dels edificis.

Estat de conservació

El grau de conservació de la casa és força bo.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Casa Roig 4.08 
__________________________________________________________________________________________________

En l’interior, es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració i modernització, i fins i tot d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, el 
volum, la imatge global, així com les característiques i valors 
de tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals que hi puguin haver.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, ròtols, 
contenidors, enllumenat públic,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes originals, totes les 
obertures originals amb els seus respectius elements 
ceràmics d’emmarcament, la coberta, la torre central, el 
remat o voladís de la coberta,...

S’ha de mantenir el material, la textura i el cromatisme de la 
façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals,,...   

Criteris d’intervenció

S’haurà d’eliminar en les façanes els elements sobreposats 
que desmereixin la seva imatge (instal·lacions, elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia, 
regletes, aparells i instal.lacions d’aire condicionat,...). Seria 
interessant d’eliminar també el porxo cobert d’entrada i les 
construccions de serveis annexes a la part del darrera, que 
desmereixen totalment l’element, per tal de recuperar la 
imatge originària de l’edificació.

En l’exterior sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració, i en 
cap cas  no s’alterarà la imatge global, les característiques i 
valors de l’element original. També es podran realitzar 
actuacions de reforma, rehabilitació, reestructuració i 
modernització, i fins i tot d’enderroc, substitució i 
reconstrucció en aquelles parts no originals, sempre i quan 
no s’alteri la formalització arquitectònica, l’estructura portant i 
tipològica, el volum, la imatge global, així com les 
característiques i valors de tots els elements arquitectònics, 
artístics i de decoració originals que hi puguin haver.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Sol nº 5. S’accedeix també pel c/ de Can Ceferí

S. XX (any 1.920 segons cadastre). Estil modernista tardà

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Propietat privada

1452502DG3015S0001ZE

Sòl Urbà Consolidat (SU)

Zona habitatge catalogat en casa  aïllada (Clau 6hc8)
La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en el carrer del Sol, en l’illa delimitada pel 
carrer del Sol, Doctor Falguera, Can Ceferí i Sant Pere.

L’entorn de la casa és de caràcter residencial, format per 
construccions de baixa alçada, majoritàriament d’habitatges 
unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Petita casa d’estil modernista tardà, possiblement destinada 
a ser casa de vacances. La casa és  de planta rectangular 
distribuïda en planta baixa i golfes.

Aquesta es troba alineada al carrer pel qual s’hi accedeix. Té
un pati o jardí al darrera i al seu costat dret, presidit per una 
porxada- corredor situada en planta pis en la part del darrera 
de la casa.

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maó i forjats 
d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta inclinada a dues vessants de teula àrab amb 
carener paral·lel a la façana principal.

Façana

La façana principal destaca per tenir un eix de simetria molt 
marcat. Al centre de la façana, es situa la porta d’accés a la 
casa, a sobre de la qual trobem a la coberta una llucana, 
amb dues finestres d’arc de mig punt centrades a l’eix de 
simetria, que emfatitzant molt més aquesta composició. A 
cada banda de la porta d’accés hi ha dues finestres d’arc 
rebaixat protegides per unes baranes de característiques 
similars a les situades en les finestres de la llucana. La 
façana té un acabat d’arrebossat pintat de blanc. Aquest 
arrebossat és més bast a la part inferior de la façana marcant 
unes formes orgàniques, així com al voltant de la porta i 
finestres laterals. Aquest arrebossat bast està pintat de blau i 
és l’únic element decoratiu de la façana.
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Casa Navarro                                            4.09
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una casa força interessant d’estil modernista. És una 
peça important com a testimoni tipològic de casa unifamiliar
d’estiueig entre mitgeres i en cantonada, i de l’evolució de 
l’arquitectura de principis del segle XX. És important des del 
punt de vista arquitectònic de definició de volums, imatge 
global, composició de la façana, així com pels diferents 
elements arquitectònics de decoració de la façana 
d’inspiració clarament modernista.

Elements a destacar

Destacar fonamentalment la façana principal amb una 
decoració totalment modernista amb els dos finestrals i la 
porta d’entrada, la llucana de la coberta amb les dues petites 
finestres que marca l’eix de simetria de la façana i que dona 
una singularitat a la casa, i la presència d’una porxada-
corredor a la part del darrera de la casa.

Desajustos

No hi han grans desajustos a comentar.

Mencionar la mala col·locació de cables i elements elèctrics 
que fan desmerèixer la imatge global de l’edifici.

Estat de conservació

El grau de conservació és força bo.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 3d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques
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Casa Navarro                                            4.09 
__________________________________________________________________________________________________

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de la façana 
principal. Mantenir l’entorn urbà immediat amb perfecte estat 
(ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer 
la imatge de l’edifici. Eliminar en les façanes els elements 
sobreposats que desmereixin la seva imatge (instal·lacions, 
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, la façana principal, totes les 
obertures amb els seus respectius elements de decoració de 
la façana principal, el remat o voladís de la coberta, la 
coberta inclinada amb la llucana, i la porxada- corredor de la 
part del darrera de la casa. S’ha de mantenir el material, la 
textura i el cromatisme de la façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

En l’exterior sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració, i en 
cap cas  no s’alterarà la imatge global, les característiques i 
valors de l’element original. També es podran realitzar 
actuacions de reforma, rehabilitació, reestructuració i 
modernització, i fins i tot d’enderroc, substitució i 
reconstrucció en aquelles parts no originals, sempre i quan 
no s’alteri la formalització arquitectònica, l’estructura portant i 
tipològica, el volum, la imatge global, així com les 
característiques i valors de tots els elements arquitectònics, 
artístics i de decoració originals que hi puguin haver.

En l’interior, es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració i modernització, i fins i tot d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, el 
volum, la imatge global, així com les característiques i valors 
de tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals que hi puguin haver.
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I. ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
5. Elements singulars



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Font de Sant Roc i entorn 5.01 
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Can Tarragona (a la vora Urb. Sant Roc)

-

Font / bassa d’aigua

Propietat privada

08155A001000250000PW

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (clau 21d)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Integral (A)

Localització:

Època de Construcció:

Ús original i actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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Font de Sant Roc i entorn 5.01 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

La font de Sant Roc no presenta un gran interès 
arquitectònic i artístic, però si com a entorn rural un cert 
interès ambiental, generant un espai amb unes 
característiques singulars. També presenta un valor històric 
remarcable, formant part de la memòria dels vilatans de 
Palau. És un testimoni representatiu i tipològic, i una mostra 
dels sistemes constructius i materials, que s’utilitzaven per 
realitzar d’aquest tipus d’element.

Aquesta font dona identitat a un lloc, creant un context i un 
entorn singular amb una cert importància històrico-cultural, 
popular i ambiental.

Elements a destacar

Destacar principalment els murs de maçoneria que formen la 
bassa o el conjunt de basses, i principalment l’entorn vegetal 
i ambiental que es genera al voltant de la font i d’una zona 
humida.

Desajustos

Cal destacar com a desajust l’abandó i el mal esta de 
conservació i manteniment de la font, les basses i l’entorn.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força dolent.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La font de Sant Roc es  situa a les afores de la població, 
relativament allunyada de les zones residencials, 
concretament a l’oest de la Riera de Caldes prop del camí de 
Can Tarragona. Es troba envoltat de zones de camps de 
cultiu i terres agrícoles a prop del bosc de Can Pujol.

Descripció

La conducció d’aigua presenta dues funcions: com a rajolí
per a beure i com a alimentació de les basses d’ús agrícola. 
Fonamentalment, la font de Sant Roc és una antiga bassa 
feta de maçoneria de pedra de forma rectangular que queda 
dividida per un petit muret en dos parts formant dues basses 
contínues i relacionades. Aquesta es recolza per en una de 
les seves cares amb el marge natural del terreny deixant tant 
sòls tres dels seus costats accessibles. El brollador es situa 
en un dels vèrtex tocant al marge i sembla que ha estat 
reconstruït posteriorment. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona protegit
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32783
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Font de Sant Roc i entorn 5.01 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta font de Sant Roc i el seu 
entorn és de Bé Patrimonial d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C), de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

Es troba subjecte a protecció la seva formalització
arquitectònica i tipològica, la imatge global del conjunt i de 
l’entorn, i els elements singulars i originals (la bassa de pedra 
formada per una estructura de murs de maçoneria,,...).
S’ha de mantenir l’estructura de murs de maçoneria, el 
material, la textura, el cromatisme, així com tot els elements 
singular i originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat. En el murs de 
maçoneria només es permetran actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració. Per altra banda, es 
permetrà qualsevol tipus d’intervenció en els elements no 
originals, i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original a mantenir.  

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total dels mur i 
de la font, tenint cura dels elements que es puguin posar al 
seu voltant, per tal que tinguin una certa harmonia, sense 
desmerèixer i competir amb l’element en qüestió. Mantenir 
aquest espai singular amb perfecte estat (ordre, neteja, 
imatge,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge de l’element (senyals, contenidors,...). Dotar al 
conjunt d’una il·luminació adequada.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Font de Can Cerdà i entorn 5.02 
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Can Cerdà

-

Font/aqüeducte/abeurador

Propietat privada

08155A004000110000PJ

Sòl No Urbanitzable

Ribera d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24c)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Integral (A)

Localització:

Època de Construcció:

Ús original i actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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Font de Can Cerdà i entorn 5.02 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

La font de Can Cerdà no presenta un gran interès 
arquitectònic i artístic, però si dona identitat a un lloc, creant 
un context i un entorn singular amb una cert importància 
històrico-cultural, popular i ambiental. És un testimoni 
tipològic, i una mostra dels sistemes constructius i de 
materials que s’utilitzaven per realitzar d’aquest tipus 
d’element.

Elements a destacar

Destacar el petit aqüeducte que servia per transportar aigua 
realitzat de maçoneria i d’obra vista, i principalment l’entorn 
vegetal i ambiental que es genera al voltant de la font i 
d’aquesta zona humida.

Desajustos

Cal destacar com a desajust la imatge que presenta aquest 
entorn d’abandonament, amb una manca total de 
manteniment i conservació.

Estat de conservació

El grau de conservació no és molt bo.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Situació / Entorn 

Aquesta font i l’entorn es situa a les afores de Palau-solità i 
Plegamans.

S’hi arriba seguint el Camí de Can Cerdà. La font es troba a 
l’esquerra del Camí de Can Cerdà, uns metres més enllà
després de creuar, amb el pont elevat, la nova variant. 

L’entorn es caracteritza per ser una zona arbrada entre els 
camps de cultiu i conreu de les masies de Ca n’Arimon i Can 
Cerdà.

Descripció

L’element fa la funció d’un petit aqüeducte que servia per 
transportar aigua d’un punt a un altre salvant els desnivells 
del terreny. L’inici d’aquesta estructura és el punt de sortida a 
l’exterior, del curs d’aigua subterrani. Està format per un 
caneló rectilini fet de maçoneria de pedra tallada que es 
sustenta sobre un seguit d’arcs de maó a plec de llibre que 
queden semi enterrats en alguns punts del recorregut en els 
que el nivell del sòl és més alt. En altres punts, com en el 
moment que aquest travessa una petit rierol es on es pot 
apreciar millor la forma d’aquests arcs. També cal destacar 
que en aquest punt, el caneló acull un petit desguàs per 
evacuar l’aigua arrebossant directament al petit rierol.

Aquest canaló es pot utilitzar, tant com a sèquia per a la 
irrigació dels camps, com per abeurador del bestiar. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona protegit
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32783
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Font de Can Cerdà i entorn 5.02 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta font de Can Cerdà i el 
seu entorn és de Bé Patrimonial d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C), de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

Es troba subjecte a protecció la seva formalització
arquitectònica i tipològica, la imatge global del conjunt i de 
l’entorn, i els elements singulars i originals (l’estructura de 
murs de maçoneria i de maó que formen l’aqüeducte, amb 
els arcs de maó a plec de llibre mig semi enterrats, el caneló
rectilini que transporta l’aigua i el punt de sortida 
d’aquesta,...)

S’ha de mantenir l’estructura de murs de maçoneria i de maó
que formen l’aqüeducte, el material, la textura, el 
cromatisme, així com tot els elements singular i originals. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat. En aquest 
aqüeducte (mur de maçoneria i de maó format per una sèrie 
de voltes) només es permetran actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració. Si fos possible 
tècnicament, seria lògic de desenterrar els arcs de maó en 
alguns punts del recorregut del canal. Per altra banda, es 
permetrà qualsevol tipus d’intervenció en els elements no 
originals, i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original a mantenir. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total del mur i/o 
aqüeducte i de la font, tenint cura dels elements que es 
puguin posar al seu voltant, per tal que tinguin una certa 
harmonia, sense desmerèixer i competir amb l’element en 
qüestió. Mantenir aquest espai singular amb perfecte estat 
(ordre, neteja, imatge,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element (senyals, contenidors,...). 
Dotar al conjunt d’una il·luminació adequada.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Font de Can Pujol i entorn 5.03
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Can Pujol, al límit amb el terme municipal de 
Caldes de Montbui

-

Font/ bassa

Propietat privada

08155A001000220000PZ

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (clau 21d)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Integral (A)

Localització:

Època de Construcció:

Ús original i actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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Font de Can Pujol i entorn 5.03
__________________________________________________________________________________________________

Elements a destacar

Destacar principalment el mur de maçoneria que forma la 
bassa, i principalment l’entorn vegetal i ambiental que es 
genera al voltant de la font.

Desajustos

Cal destacar com a desajust l’abandó i el mal esta de 
conservació i manteniment de la font, la bassa i l’entorn.

Estat de conservació

El grau de conservació és força dolent.

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta font de Sant Roc és de 
Bé Patrimonial d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C), de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir l’estructura de murs de maçoneria, el 
material, la textura, el cromatisme, així com tot els elements 
singular i originals.

Es troba subjecte a protecció la seva formalització
arquitectònica i tipològica, la imatge global del conjunt i de 
l’entorn, i els elements singulars i originals (la bassa de pedra 
formada per una estructura de murs de maçoneria, la sortida 
d’aigua de la font,...).

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat. En el murs de 
maçoneria i en la font només es permetran actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració. Per 
altra banda, es permetrà qualsevol tipus d’intervenció en els 
elements no originals, i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original a mantenir. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total dels mur i 
de la font, tenint cura dels elements que es puguin posar al 
seu voltant, per tal que tinguin una certa harmonia, sense 
desmerèixer i competir amb l’element en qüestió. Mantenir 
aquest espai singular amb perfecte estat (ordre, neteja, 
imatge,..) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge de l’element (senyals, contenidors,..). Dotar al conjunt 
d’una il·luminació adequada.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Situació / Entorn 

Font situada al bell mig del Bosc de Can Pujol a l’esquerra 
de la Riera de Caldes. El seu entorn proper està envoltat 
d’un bosc frondós fonamentalment d’alzines, en una zona 
amb un cert pendent i proper als camps de cultiu. 

Descripció

El raig d’aigua canalitzat, que emergeix d’una pedra en una 
zona més elevada del terreny, es recull en una bassa 
contigua de forma rectangular, que aprofita la forma i 
disposició més planera del terreny inferior, que es delimita 
amb un petit muret de maçoneria. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona 
protegida d'interès ecològic i paisatgístic (clau 23)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32783

VALORACIÓ GENERAL

Valoració
La font de Can Pujol no presenta un gran interès 
arquitectònic i artístic, però si com a entorn rural amb un cert 
interès mediambiental, generant un espai amb unes 
característiques pròpies.
La font dona identitat a un lloc, creant un context i un entorn 
singularitat, amb una certa importància històric-cultural i 
popular. És un testimoni representatiu i tipològic, i una 
mostra dels sistemes constructius i dels materials, que 
s’utilitzaven per realitzar aquest tipus d’element.
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I. ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
6. Elements arquitectònics a documentar
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Hostal del Fum 6.01
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. del Camí Reial intersecció amb la Via Augusta. La 
construcció queda inclosa en el Parc de l’Hostal del Fum
Desconeguda. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Equipament municipal en desús

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

No presenta cap referència cadastral

Sòl Urbà Consolidat

Equipaments serveis d’espais lliures (Clau E10)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Hostal del Fum 6.01
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció
La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació
Aquesta masia forma part del llistat dels elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció
En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edifici s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes i dels seus elements (portes, 
finestres,...), així com de la seva imatge de conjunt. S’ha de 
mantenir en tot moment la visibilitat de les façanes i de la 
volumetria de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat en perfecte 
estat (ordre, neteja,...), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
l’edifici els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Aquesta masia era un antic hostal per allotjar els traginers i 
viatgers que anaven cap a Barcelona.

Actualment el conjunt es troba parcialment restaurat i és 
propietat de l’ Ajuntament.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32712

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un gran valor històric. És una peça important com 
a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i de l’evolució de 
l’arquitectura de Palau. No es tracta d’una masia molt 
singular, però és força interessant pels elements 
arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels sistemes 
constructius, materials i ús dels elements arquitectònics 
emprats en aquella època.

Elements a destacar

El més important és la relació que hi ha entre els diferents 
volums del conjunt creant una masia- pati; així com, la 
posició que presenta l’edifici dominant el gran parc públic de 
l’Hostal del Fum.

Desajustos i estat de conservació

La intervenció que es va realitzar fa uns anys no va estar 
prou encertada, ja que possiblement es va desvirtuar massa 
la imatge original de la masia. Durant la restauració de 
l’edifici es van tapiar algunes obertures, de les quals 
destaquem la porta principals i la porta que dona accés al 
pati des de l’exterior. Amb aquesta acció es va perdre part 
del concepte general i tipològic de l’edifici com a masia-pati.

El grau de conservació és correcte, degut a la restauració
parcial que es va fer fa poc temps.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Boter 6.02 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Lluís nº 5, cantonada amb el c/ del Castell

Desconeguda. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

En desús, en estat totalment ruïnós

Propietat privada

1843307DG3014S0001LO

Sòl Urbà Consolidat

Zona cases aïllades parcel·la mín. 400 m2 (Clau 6c1)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Boter 6.02 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta masia o casa rural forma part del llistat dels 
elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edifici s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes i dels seus elements (portes, 
finestres,...), així com de la seva imatge de conjunt. S’ha de 
mantenir en tot moment la visibilitat de les façanes i de la 
volumetria de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat en perfecte 
estat (ordre, neteja,...), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
l’edifici els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de residencial 
ord.ob.int.5 (Clau 3e2).

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural–Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / Barcelona, 
setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32738

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un valor històric important. És un testimoni 
tipològic (masies i cases rurals) i de l’evolució de 
l’arquitectura de Palau. No es tracta d’una masia molt 
singular, però és força interessant, com a testimoni dels 
sistemes constructius, materials i ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època, i conjuntament amb 
la Casa Casanovas forma un conjunt d’una singular 
volumetria, que configura un espai urbà.

Elements a destacar

De l’edifici de la masia, cal destacar de forma general el 
conjunt que formen amb la Casa Casanovas, així com la 
composició de la façana principal on preval l’austeritat dels 
forats. A l’interior es conserven les portes amb arcs a plec de 
llibre i la  conservació de l’estructura interior d’entrebigat de 
fusta.

Desajustos i Estat de Conservació

Cal fer esment del pèssim estat de conservació de l’edifici 
original, on part de la façana i de la coberta han caigut, fent  
desmerèixer considerablement l’entorn urbà. S’observen 
construccions precàries afegides d’estructura de fusta i 
sostres d’uralita, que també fan desmereixen la imatge 
global. 

El grau de conservació d’aquest edifici és molt dolent, degut 
possiblement a l’abandó d’aquest durant molts anys, 
presentant un estat ruïnós en alguns punts de la casa.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Conjunt de Can Beira                                                   6.03 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

En l’interior de l’illa del polígon industrial determinada pels 
c/ Mercaders, Basters, Camí Reial i Via Augusta. 
S’accedeix pel c/Basters.
Arquitectura popular.

Conjunt residencial (nucli cases rural)

Actualment està desocupat i en estat força ruïnós

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

1615011DG3011N0001YL

Sòl Urbà Consolidat

Reserva d’equipaments sense ús assignat (Clau E11)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Conjunt de Can Beira                                                   6.03 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).
El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació
Aquest conjunt d’edificis forma part del llistat dels elements 
que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 
Per tant, aquest conjunt de Can Beira no està subjecte a la 
seva protecció i conservació, i per tant, la seva recuperació
és estrictament com a recomanació.

Criteris d’intervenció
En les construccions d’aquest conjunt es podran realitzar 
totes les actuacions previstes en aquest document: 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, 
ampliació, addició, enderroc parcial, substitució, 
reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total de l’element.

Per tant, aquest conjunt d’edificacions es podrà substituir, 
encara que, caldrà fer un aixecament complert (plànols, 
fotos,...) i una memòria històrica i arquitectònica abans 
d’enderrocar-lo. Aquesta documentació haurà de formar part 
del projecte per l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se les edificacions s’han de mantenir 
els valors compositius de les façanes i dels seus elements, 
les característiques essencials dels edificis originals, així com 
de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de les façanes i de la volumetria de les edificacions.
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar al conjunt 
d’una il·luminació adequada. Totes les actuacions han d’anar 
encaminades sempre a potenciar el conjunt i el seu entorn 
immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Aquest conjunt de cases o nucli rural estava per tres cases: 
Can Gera, Can Marió i Can Beira.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les agrupacions de cases rurals més importants 
de Palau. Té un gran valor històric i arquitectònic. És 
important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura 
popular. Destaca per la definició del conjunt, els volums, la 
imatge global i com a testimoni dels sistemes constructius i 
d’ús dels elements arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Destacar l’articulació en l’ordenació del conjunt, més que en 
un element en concret. L’interès es troba en la disposició i la 
relació que s’estableix entre els diferents volums; ja que 
alguns d’aquests volums aïllats, no tindrien prou caràcter per 
si mateix. S’ha de destacar com element arquitectònic la 
casa que es disposa entorn a un pati amb una porxada en 
planta primera, i que s’accedeix des del camí a través d’una 
porta d’arc rebaixat.

Desajustos i Estat de Conservació

Els desajustos d’aquest conjunt són la falta de manteniment 
que pot comportar la ruïna absoluta de les edificacions que 
encara queden en peu, i la posició d’aïllament que es troba 
l’àmbit d’aquest conjunt, totalment rodejat de naus industrials 
que fan desmerèixer la seva imatge. També s’observa 
reiteradament, l’ampliació o modificació dels volums originals 
d’aquest conjunt, amb mètodes constructius diferents dels 
inicials que desvaloren molt la imatge general;  

L’estat és molt precari degut a que fa anys que es troba 
deshabitat. Aquest abandonament s’aprecia, en les cobertes 
esfondrades, els murs derruïts, els interiors malmesos 
vandàlicament, i la vegetació que envaeix els interiors.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Boada Nou 6.04 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer dels Ferrers, al costat de la intersecció entre 
l’antiga ctra. B-143 (Avda. Catalunya) i la C-155

Segle XIX (any 1888). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial

Propietat pública (INCASOL)

1925201DG3012N

Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-10. Industrial Llevant)

Clau SDEb.  Sistema d'Equipaments (PDU)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Boada Nou 6.04 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD). 

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta masia o conjunt rural forma part del llistat dels 
elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquest conjunt rural es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest conjunt rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se les edificacions s’han de mantenir 
els valors compositius de les façanes i dels seus elements, 
les característiques essencials dels edificis originals, així com 
de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de les façanes i de la volumetria de les edificacions.

Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar al conjunt 
d’una il·luminació adequada. Totes les actuacions han d’anar 
encaminades a potenciar el conjunt i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona 
A.C.T.U.R. (Clau 18a)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació de 
l’arquitectura popular de l’època. El conjunt és força 
interessant des del punt de vista arquitectònic de definició de 
volums, imatge global o composició de façana, i és una 
mostra dels sistemes constructius i d’ús dels materials 
emprats a l’època.

Elements a destacar

Cal destacar la disposició de les edificacions, de la masia i 
construccions auxiliars com els corrals, la bassa i el paller, 
que formen un pati central. Remarcar l’estructura del paller 
que, tot i ser l’original, encara es conserva força bé. 

S’observa també un altre volum que destaca per tenir les 
cantonades arrodonides i un parament amb dues portes 
d’arc rebaixat i ventilació a base de petites escletxes al mur.

Desajustos i Estat de Conservació

En tot el conjunt, s’han realitzat moltes intervencions que han 
desfigurat totalment la masia original (tipus d’arrebossat, 
color, disposició i característiques dels forats, intervencions 
amb materials no òptims, ...). Destacar la disposició al voltant 
del conjunt de la masia, d’elements i coberts metàl·lics i 
cobertes d’uralita que fan desmerèixer considerablement a la 
masia. Cal mencionar la mala col·locació de cables, pals 
elèctrics i instal·lacions que desmereixen considerablement 
l’aspecte general de la masia.

El grau de conservació del conjunt no és molt bo. Hi ha una 
falta de manteniment important que pot fer que s’empitjorin 
les condicions, cosa que faria irrecuperable algunes 
construccions. 



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Joan Sastre                                         6.05
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer de Sant Isidre nº 16, davant de Can Sidro

Any 1.875 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1532610DG3013S0001GG

Sòl Urbà Consolidat

Zona de casc antic Barri de Baix (Clau 1c)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Joan Sastre                                          6.05 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest conjunt rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest conjunt rural forma part del llistat dels elements que 
per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest conjunt rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se les edificacions s’han de mantenir 
els valors compositius de les façanes i dels seus elements, 
les característiques essencials dels edificis originals, així com 
de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de les façanes i de la volumetria de les edificacions.

Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar el conjunt i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona. 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

La casa va ser remodelada possiblement l’any 1933, ja que 
hi ha una inscripció a la façana d’aquesta data. Fa uns 200 
anys aproximadament la casa ja s’anomena en un testament. 
El nom de Sastre ve de l’ofici d’un propietari anterior.

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un cert valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals, i 
de l’evolució de l’arquitectura. És important com a testimoni 
dels sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics 
i materials emprats en aquella època. 

Elements a destacar

Cal destacar la composició de la façana de l’edifici principal, 
on es remarquen les finestres i la porta d’accés amb carreus 
de pedra. A la part superior de la façana principal, s’observa 
una inscripció amb la data 1933 que segurament correspon a 
la data de la remodelació. A l’edifici secundari, destaquen les 
finestres i la porta amb els carreus de maó i els arc de maó
pla. A l’edifici que correspon a l’antic corral, s’aprecien quatre 
finestres amb arcs de mig punt i tres portes amb arc 
parabòlic.

Desajustos i Estat de Conservació

Cal destacar el desajust provocat per la ubicació del edifici 
veí, situat just al costat, creant tot una paret mitgera sense 
obertures a la dreta de la façana principal, que desmereix 
considerablement la imatge de l’edifici. Es menciona la mala 
col·locació dels cables i pals elèctrics, i la presència d’un 
dipòsit d’aigua penjat a la façana principal, que desvalora la 
imatge del conjunt.

El grau de conservació és variable d’una edificació a l’altre. 
L’edifici principal es conserva força be, mentre que la resta 
no tant.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Marxant 6.06 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/  Reial nº 316, intersecció amb el ptge. d’Enric Borràs

Any 1.920 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural)

En desús / magatzem

Propietat privada

1654401DG3015S0001WE

Sòl Urbà Consolidat

Zona de casc antic Barri de Dalt (clau 1a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Marxant 6.06 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric.

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta construcció rural forma part del llistat dels elements 
que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta edificació rural es podrà substituir, encara 
que, caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i 
una memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes i dels seus elements, les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de les façanes i de la volumetria de les edificacions.

Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. No es troba en cap inventari 
de patrimoni cultural

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació
clara de l’arquitectura popular de principis del  segle XX. El 
conjunt és força important des del punt de vista arquitectònic 
de definició de volums, imatge global i composició de façana, 
i és una mostra dels sistemes constructius i d’ús dels 
material emprats a l’època.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el treball de maçoneria de 
pedra de riu de les façanes, amb obertures amb llindes o 
arcs de maó pla i una gran porticó doble amb porta de fusta.

Cal destacar l’escala exterior, feta amb volta catalana.

Desajustos i Estat de conservació

Hi ha diferents desajustos a tenir en compte. A una de les 
façanes laterals s’ha anul·lat una obertura reomplint el buit 
amb fàbrica de maó constituint una difícil integració en la 
façana.

Cal destacar també la mala disposició de cables i elements 
elèctrics i la mala col·locació dels contenidors de recollida 
selectiva al costat de la tanca de la casa que desmereixen 
considerablement la imatge de l’edificació.

El grau de conservació de l’edifici és correcte.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Retxe 6.07 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ d’Abaix nº 31, cantonada amb el c/ del Rec

S. XVIII (any 1.776. Arquitectura popular 

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge)

Propietat privada Sòl Urbà

1534301DG3013S0001TG

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació de vial (Clau 2a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Retxe 6.07 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural del nucli històric és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural del centre històric forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural que forma part d’un nucli històric 
es podrà substituir, encara que, caldrà fer un aixecament 
complert (plànols, fotos,...) i una memòria històrica i 
arquitectònica abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació
haurà de formar part del projecte per a l’obtenció de la 
llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de la façana principal i els seus elements 
(porta, finestres), les característiques essencials de  l’edifici 
original, així com de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir 
en tot moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edificació i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici no destaca per el seu gran valor arquitectònic ni 
escultòric, però és una peça important com a testimoni 
tipològic (cases rurals) i de l’evolució de l’arquitectura del 
segle XVIII. És important per la definició del volum, la imatge 
global, i com a testimoni dels sistemes constructius i la 
austeritat del sistema constructiu i dels materials emprats en 
aquella època.

Elements a destacar

Es pot destacar la composició de la façana principal i la seva 
austeritat. Destacant la porta d’accés amb un arc rebaixat i 
les dues finestres rectangulars del primer pis, amb carreus 
de pedra plana i polida.

Desajustos i Estat de conservació

S’han fet varies modificacions a les obertures en façanes. 
Per començar s’ha tapiat la finestra de la façana lateral. A la 
façana principal s`ha modificat la finestra de planta baixa, 
sense tenir en compte el caràcter formal i compositiu 
d’aquesta, obrint una finestra de proporcions horitzontals en 
comptes de les tradicionals verticals. També cal puntualitzar 
la utilització de reixes de diferents tipus a les finestres, 
desprestigiant les obertures i ancorades als carreus dels 
brancals. Cal destacar la mala col·locació dels cables i 
elements elèctric, de l’antena de telecomunicacions, d’un 
dipòsit d’aigua en la façana posterior i la mala integració dels 
baixants que desmereixen considerablement l’aspecte de les 
façanes.

El grau de conservació no és l’adequat. Sembla que no es 
realitza el manteniment oportú, i per tant hi ha certes parts de 
l’arrebossat que es troben malmeses, la coberta, ... 



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Casa Manén 6.08 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer del Castell nº 93 cantonada amb el Camí de Can 
Padró, donant front per l’altre banda amb l’Avinguda de  
Catalunya
Segle XX (any 1.932 segons cadastre). Estil noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Propietat privada

1745201DG3014N0001WQ

Sòl Urbà No Consolidat (PAU-42. Catalunya-Castell)

Zona de front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 
(Clau 2b-hpp)
La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Casa Manén 6.08 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa unifamiliar aïllada és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa forma part del llistat d’elements que per algun 
motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel 
municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat 
per estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, 
però dels que es considera oportú que es conservi el seu 
record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes, la volumetria, els elements 
arquitectònics (xemeneia, ràfecs, torre, coberta,...), les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’edificació i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Segons cadastre, la casa és va construir l’any 1932; i així ho 
corroboren els plànols originals del projecte i la petició de la 
llicència d’obres que es troben en l’Arxiu municipal. 

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (3d1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

Aquest edifici és prou important com per estar inclòs en el 
catàleg del patrimoni cultural del municipi, ja que té uns 
valors arquitectònics singulars d’un estil noucentista. És una 
peça important com a testimoni tipològic de casa senyorial
d’estiueig, i de l’evolució de l’arquitectura del primer terç del 
segle XX. És important des del punt de vista arquitectònic 
per la definició dels volums, de la imatge global i la 
composició de les seves façanes. 

Elements a destacar

Cal destacar de forma general la composició volumètrica del 
conjunt i de les façanes. La torre que presideix l’edifici està
coronada en les seves quatre façanes per grups de tres 
finestres adossades en arc de mig punt. La formalització de 
la coberta inclinada de teules, tant del volum principal com 
de la torre, amb la cornisa que fa de remat de la façana 
d’una elaborat disseny i execució, donen a l’edifici una 
singularitat i un nivell arquitectònic important. Caldria 
destacar també el mur de tancament de la parcel.la en  el 
carrer del Castell, format per una sèrie d’arcades que li 
donen un tractament i una imatge força singular.

Desajustos i Estat de Conservació

Possiblement, el desajust més importat és la falta de 
manteniment, tant de l’edifici com del jardí. El grau de 
conservació general és acceptable.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Viola                                               6.09 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer d’Abaix nº 36, cantonada amb el carrer Miquel Martí
i Pol

Any 1.810 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1534305DG3013S0001KG

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació de vial (Clau 2a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Viola                                               6.09 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural del nucli històric és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural del centre històric forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural que forma part d’un nucli històric 
es podrà substituir, encara que, caldrà fer un aixecament 
complert (plànols, fotos,...) i una memòria històrica i 
arquitectònica abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació
haurà de formar part del projecte per a l’obtenció de la 
llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes i els seus elements, les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques
No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent
Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.
Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions
No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia
No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació
clara de l’arquitectura popular de principis del  segle XX. El 
conjunt és força important des del punt de vista arquitectònic 
de definició de volums, imatge global i composició de façana, 
i és una mostra dels sistemes constructius i d’ús dels 
material emprats a l’època.

La casa lligada antigament a l’activitat agrícola no destaca 
pel seu gran valor arquitectònic, escultòric i artístic, sinó pel 
seu interès històric, formant part de la cultura del municipi; i 
per tant, seria interessant de deixar constància de la seva 
existència.

Elements a destacar

Es pot destacar la composició de la façana principal i la seva 
austeritat. Destacant la porta d’accés amb un arc rebaixat i 
les dues finestres rectangulars del primer pis.

Desajustos i Estat de conservació

Cal destacar també la mala disposició de cables i elements 
elèctrics i la mala col·locació del baixant al mig de la façana 
lateral. El grau de conservació de l’edifici és correcte.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Bisoli 6.10 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer Miquel Martí i Pol cantonada amb el carrer d’Abaix

Any 1.810 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació de vial (Clau 2a)

Propietat privada

1534304DG3013S0001OG

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Bisoli 6.10
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural del nucli històric és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural del centre històric forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural que forma part d’un nucli històric 
es podrà substituir, encara que, caldrà fer un aixecament 
complert (plànols, fotos,...) i una memòria històrica i 
arquitectònica abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació
haurà de formar part del projecte per a l’obtenció de la 
llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de la façana i els seus elements, les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació
clara de l’arquitectura popular de principis del  segle XX. El 
conjunt és força important des del punt de vista arquitectònic 
de definició de volums, imatge global i composició de façana, 
i és una mostra dels sistemes constructius i d’ús dels 
material emprats a l’època.

La casa lligada antigament a l’activitat agrícola no destaca 
pel seu gran valor arquitectònic, escultòric i artístic, sinó pel 
seu interès històric, formant part de la cultura del municipi; i 
per tant, seria interessant de deixar constància de la seva 
existència.

Elements a destacar

Es pot destacar la composició de la façana principal i la seva 
austeritat. Destacant la porta d’accés amb un arc rebaixat i 
les tres finestres rectangulars del primer pis.

Desajustos i Estat de conservació

El grau de conservació de l’edifici és correcte.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Nau Martí 6.11 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística: 

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avinguda de Catalunya nº 24, cantonada amb el carrer de 
Santiago Russinyol

Any 1931 (segons cadastre)

Nau (magatzem i garatge)

Nau (magatzem i garatge)

Propietat privada

1744301DG3014S0001QO

Sòl Urbà Consolidat

Clau 1d. Nucli antic centre urbà

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Nau Martí 6.11
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta nau forma part del llistat d’elements que per algun 
motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel 
municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat 
per estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, 
però dels que es considera oportú que es conservi el seu 
record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta nau (magatzem i garatge) es podrà
substituir, encara que, caldrà fer un aixecament complert 
(plànols, fotos,...) i una memòria històrica i arquitectònica 
abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació haurà de 
formar part del projecte per a l’obtenció de la llicència 
d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes i els seus elements 
(portes, finestres, elements arquitectònics de decoració,...), 
les característiques essencials de  l’edifici original, així com 
de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Aquesta nau realitzada per l’arquitecte Pujol Brull, presenta 
un cert interès arquitectònic, però no per estar inclosa en el 
catàleg de bens a protegir.

L’edificació de la nau amb ús de magatzem i garatge, forma 
part de la memòria i de la cultura del municipi; i per tant, seria 
interessant de deixar constància de la seva existència, pel 
seu interès històric que presenta.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura d’una època 
determinada, i una mostra dels sistemes constructius i dels 
materials que s’utilitzaven.

Elements a destacar

Es pot destacar la composició de la façana principal i la seva 
austeritat. Destacant la porta d’accés i les tres finestres de 
ventilació rectangulars del sotacoberta.

Desajustos i Estat de conservació

El grau de conservació de l’edifici és correcte.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Parera 6.12 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de la Noguera nº 1, cantonada camí de Can Parera

Segle XVIII. Arquitectura popular

Residencial (casa rural)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1023601DG3012S0001JZ

Sòl Urbà No Consolidat (PAU-08. Can Parera)

Zona de cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 

(Clau 6c2)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Parera 6.12 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes, les característiques 
essencials de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de 
mantenir en tot moment la visibilitat de la façana i de la 
volumetria de l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en 
perfecte estat (ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
les edificacions els elements sobreposats (instal·lacions,  
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...). Totes les actuacions han d’anar encaminades 
sempre a potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de Desenvolupament 
Residencial (Clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa no destaca pel seu gran valor arquitectònic, 
escultòric i artístic, ja que al llarg dels anys s’han anat 
realitzant moltes intervencions que han desvirtuat totalment 
les característiques originals d’aquesta. Tampoc presenta 
cap element arquitectònic i artístic singular a ressaltar, però 
resulta interessant com element tipològic i històric; i per tant, 
seria interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent l’austeritat dels sistemes 
constructius i dels materials emprats.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Patà 6.13
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Joan nº 98

Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1631012DG3013S0001LG

Sòl Urbà Consolidat

Zona casc antic Barri de Baix (Clau 1c)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se, s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes, les característiques essencials 
de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa de Can Patà, que forma part del Conjunt històric del 
c. de Baix, no té un gran interès arquitectònic, ja que les 
diferents intervencions que s’han anat realitzat al llarg de la 
història han desvirtuat totalment les característiques originals 
d’aquesta. 

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent l’austeritat dels sistemes 
constructius i dels materials emprats.

Tampoc presenta cap element arquitectònic i artístic singular 
a ressaltar, però resulta interessant com element tipològic i 
històric; i per tant, seria interessant de deixar constància de 
la seva existència.

Can Patà 6.13
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Tarrades 6.14
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística: 

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Joan nº 102

Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1631012DG3013S0001LG

Sòl Urbà Consolidat

Zona casc antic Barri de Baix (Clau 1c)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Tarrades 6.14
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se, s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes, les característiques essencials 
de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa de Can Samarruga, que forma part del Conjunt 
històric del c. de Baix, no té un gran interès arquitectònic, ja 
que les diferents intervencions que s’han anat realitzat al 
llarg de la història han desvirtuat totalment les 
característiques originals d’aquesta. 

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent l’austeritat dels sistemes 
constructius i dels materials emprats.

Tampoc presenta cap element arquitectònic i artístic singular 
a ressaltar, però resulta interessant com element tipològic i 
històric; i per tant, seria interessant de deixar constància de 
la seva existència.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Soley 6.15 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ d’Abaix nº 33, entre el c/ del Rec i c/ de Miquel Martí i Pol

Any 1.860 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge)

Propietat privada

1534302DG3013S0001FG

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació de vial (Clau 2a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Soley 6.15 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural del nucli històric és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural del centre històric forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural que forma part d’un nucli històric 
es podrà substituir, encara que, caldrà fer un aixecament 
complert (plànols, fotos,...) i una memòria històrica i 
arquitectònica abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació
haurà de formar part del projecte per a l’obtenció de la 
llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de la façana i dels seus elements, les 
característiques essencials de l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana. Mantenir l’entorn immediat en perfecte 
estat (ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
les edificacions els elements sobreposats (instal·lacions,  
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...). Totes les actuacions han d’anar encaminades 
sempre a potenciar l’edificació i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa no destaca pel seu gran valor arquitectònic i artístic, 
sinó pel seu interès històric, formant part de la cultura del 
municipi; i per tant, seria interessant de deixar constància de 
la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, i una mostra dels sistemes constructius i dels 
materials que s’utilitzaven.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Periquet (Cal Sastre)                                                   6.16 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. de Catalunya nº68-70

L’any 1898 (segons cadastre)

Residencial

Actualment es troba en desús

Propietat privada

1931902DG3013S0001FG / 1931902DG3013S0001TG

Sòl  Urbanitzable Delimitat (SUD-05. Can Maiol Nord)

Segons el Pla Parcial de Can Maiol Nord

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Periquet (Cal Sastre)                                                   6.16 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest conjunt d’edificacions és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest element forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquestes construccions es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
dels elements.

Per tant, aquest conjunt es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se, s’han de mantenir els valors 
compositius de les façanes, les característiques essencials 
de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap inventari.

Classificat de sòl urbanitzable i qualificat de zona en el pla 
parcial de Can Maiol

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

El conjunt de Can Periquet té un cert interès històric, ja que 
forma part de la memòria de Palau, i per tant, seria 
interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent els sistemes constructius, els 
materials emprats, i el tipus d’arquitectura.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Barral                                              6.17 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ Camí Reial nº 294, entre el c/ de l’Arquitecte Falguera i 
c/ de Suïssa

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1653705DG3015S0001XE / 1653706DG3015S0001IE / 
1653706DG3015S0002OR

Sòl Urbà Consolidat

Zona de casc antic Barri de Dalt (clau 1a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Barral                                              6.17 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa forma part del llistat d’elements que per algun 
motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel 
municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat 
per estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, 
però dels que es considera oportú que es conservi el seu 
record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se aquest casalot, s’ha de mantenir 
els valors compositius de les façanes, les característiques 
essencials de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de 
mantenir en tot moment la visibilitat de la façana i de la 
volumetria de l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en 
perfecte estat (ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
les edificacions els elements sobreposats (instal·lacions,  
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...). Totes les actuacions han d’anar encaminades 
sempre a potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa no destaca pel seu gran valor arquitectònic i artístic, 
sinó pel seu interès històric, formant part de la història del 
municipi; i per tant, seria interessant de deixar constància de 
la seva existència.

És un testimoni tipològic, dels sistemes constructius i dels 
materials que s’utilitzaven.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Cinto                                               6.18
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Oleguer cantonada amb c/ de Montjuïc

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)

Propietat privada

08155A012000120000PO / 08155A01209506

Sòl No Urbanitzable

Agrícola de valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic 
(Clau 24a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Cinto                                               6.18
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta masia és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural o masia forma part del llistat d’elements 
que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-la. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes i dels seus elements, les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona Protegit
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Aquesta masia o casa pairal no destaca pel seu gran valor 
arquitectònic i artístic, sinó pel seu interès històric, formant 
part de la cultura del municipi; i per tant, seria interessant de 
deixar constància de la seva existència.

Tampoc té elements singulars en les seves façanes 
d’especial interès arquitectònic i artístic.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura i de la 
tipologia de masos lligats a l’activitat rural, i una mostra dels 
sistemes constructius i dels materials emprats.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Joan (pellissa de Can Cortés)                                                              6.19 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Camí Reial nº 61 cantonada c/ de Can Cortès

Pot tenir una petita part del s.XVI-XVII. Arquitectura 
popular

Pallissa de Can Cortès (formava part de la masia)

Restaurant

Propietat privada

1641606DG3014S0001TO

Sòl Urbà No Consolidat, inclòs en el Pla de Millora Urbana 
PMU-08. Can Cortès

Clau 8a1.Residencial-hoteler / Hoteler / Restauració a 
definir en el Pla de Millora Urbana

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Joan (pellissa de Can Cortés)                                                              6.19 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta construcció és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta construcció forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta construcció es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-la. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes, les característiques 
essencials de  l’edifici original, així com de la imatge del 
conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat de la 
façana i de la volumetria de l’edificació. Mantenir l’entorn 
immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), lliure d’elements 
que puguin desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en 
l’exterior de les edificacions els elements sobreposats 
(instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions han d’anar 
encaminades sempre a potenciar l’element i el seu entorn 
immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Aquesta construcció que era la pallissa de Can Cortès ha 
sofert durant els anys moltes transformacions que han 
desvirtuat totalment el seu estat original; per tant, no destaca
pel seu gran valor arquitectònic, sinó pel seu interès històric, 
formant part de la cultura del municipi; i per tant, seria 
interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de les construccions annexes a 
les cases pairals lligades a l’activitat agrícola, i una mostra 
dels sistemes constructius i dels materials emprats.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

La Química (antiga fàbrica tèxtil de “Les Pinyotes” ) 6.20
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. de Catalunya nº 310, cantonada c/ de la Pujada

-

Edifici industrial (originàriament indústria tèxtil)

Possiblement és un magatzem de materials de construcció

Propietat privada

1534305DG3013S0001KG

Sòl Urbà No Consolidat, inclòs en el Pla de Millora Urbana 
PMU-10. Cal Viejo
Segons el Pla de Millora Urbana de Cal Viejo. Zona 
d’edificació en illa oberta en blocs (Clau 4)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PROPOSADES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta nau o edifici industrial forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta nau o edifici industrial es podrà substituir, 
encara que, caldrà fer un aixecament complert (plànols, 
fotos,...) i una memòria històrica i arquitectònica abans 
d’enderrocar-la. Aquesta documentació haurà de formar part 
del projecte per a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir el 
volum, la tipologia i estructura i les característiques 
essencials de  l’edifici original. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

La Química (antiga fàbrica tèxtil de “Les Pinyotes” ) 6.20
__________________________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de 
desenvolupament residencial d’intensitat 4 (Clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL 

L’edifici industrial no destaca pel seu gran valor arquitectònic 
i artístic, si no pel seu interès històric, formant part de la 
cultura del municipi; i per tant, seria interessant de deixar 
constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura industrial de 
l’època, on es mostren els sistemes constructius i materials 
utilitzats en aquella època.
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La Torreta                                              6.21 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/  Puighebreuada nº 2, cantonada c/ de Pau Picasso, en 
la pl. Jaume Balmes

Any 1.920 ( segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural en el centre urbà)

En desús

Propietat privada

0443710DG3004S0001IT

Sòl Urbà No Consolidat, inclòs en el polígon d’actuació
urbanístic PAU-20. Puighebreuada.

Zona de cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2

(Clau 6c2)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)
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La Torreta                                              6.21 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta petita edificació i cobert (edificació lligada a l’activitat 
del camp) forma part del llistat dels elements que per algun 
motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel 
municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat 
per estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, 
però dels que es considera oportú que es conservi el seu 
record als arxius municipals.

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se, s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes, la volumetria, els elements 
constructius singulars, les característiques essencials de  
l’edifici original i la seva imatge. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de 
desenvolupament residencial d’intensitat 4 (Clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Aquesta petita edificació i cobert lligat a l’activitat rural, no 
destaca pel seu gran valor arquitectònic, sinó pel seu interès 
històric, formant part de la cultura de Palau; i per tant, seria
interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura d’una època, i 
una mostra dels sistemes constructius, dels materials 
utilitzats, i d’una tipologia determinada.
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Casa Cebado                                             6.22 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística: 

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Bartomeu Soler nº 27

Any 1.928 (segons cadastre). Casa modernista

Residencial (petita casa d’estiu)

En desús

Propietat privada

1555209DG3015N0001PK

Sòl Urbà Consolidat

Zona de casc antic Barri de Dalt (clau 1a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)
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Casa Cebado                                             6.22 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta petita casa forma part del llistat dels elements que 
per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se aquesta edificació s’han de 
mantenir els valors compositius de les façanes i dels seus 
elements, les característiques essencials de l’edifici original, 
així com de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de les façanes i de la volumetria de les 
edificacions. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa té un cert interès arquitectònic, però no per estar 
inclosa en el catàleg de bens a protegir. Destaca per ser un 
tipus de construcció d’una època determinada. És important 
com a mostra tipològica i com a realitat històrica; i per tant, 
seria interessant de deixar constància de la seva existència.
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Cal Ceferí 6.23 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de l’Arquitecte Falguera nº 26, entre el c/ del Sol i el c/ 
de Can Ceferí

Arquitectura popular

Residencial (masia)

Residencial / Restaurant

Propietat privada.

1452504DG3015S0001HE

Sòl Urbà Consolidat

Clau 6a.Cases aïllades en parcel·la mínima de 200 m2

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)
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Cal Ceferí 6.23 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest casa pairal convertida en habitatge i restaurant forma 
part del llistat dels elements que per algun motiu, 
arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel municipi, 
però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat per estar 
a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, però dels 
que es considera oportú que es conservi el seu record als 
arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas que es conservi aquesta edificació s’han de 
mantenir els valors compositius de les façanes i dels seus 
elements, les característiques essencials de l’edifici original, 
així com de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de les façanes i de la volumetria de les 
edificacions. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de Zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 3d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa pairal de Can Clapés no destaca pel seu gran valor 
arquitectònic i artístic, si no pel seu interès històric, formant 
part de la memòria dels vilatans de Palau; i per tant, seria 
interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura de l’època, i 
una mostra dels sistemes constructius i dels materials 
emprats.
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Can Clapés 6.24 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ La Plana nº 19, cantonada c/ de Dante

Any 1.820 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge rural)

Propietat privada

0540811DG3004S0001ZT

Sòl Urbà Consolidat

Clau 4c1. Blocs plurifamiliars definits en ordenació
volumètrica precisa

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)
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Can Clapés 6.24 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest casa pairal forma part del llistat dels elements que 
per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas que es conservi aquesta edificació s’han de 
mantenir els valors compositius de les façanes i dels seus 
elements, les característiques essencials de l’edifici original, 
així com de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de les façanes i de la volumetria de les 
edificacions. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de Zona residencial 

de clau 11a7 (adaptació del PP corresponent)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa pairal de Can Clapés no destaca pel seu gran valor 
arquitectònic i artístic, si no pel seu interès històric, formant 
part de la memòria dels vilatans de Palau; i per tant, seria 
interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura de l’època, i 
una mostra dels sistemes constructius i dels materials 
emprats.
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7. Conjunts i nuclis
II. CONJUNTS I NUCLIS HISTÒRICS



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Localització:

Règim del sòl:
Qualificació urbanística:
Protecció proposada:

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

El nucli de La Sagrera es disposa al voltant de l’Església 
Parroquial de Sta. Maria de Palau-solità.
Els límits d’aquest àmbit son: pel nord, el c/ de Sant 
Oleguer, que correspon a la traça de l’antiga carretera de 
Sentmenat; per llevant, el ptge. de la Sagrera, i pel 
desnivell que separa la plataforma on s’assenta el nucli 
vell de la Parròquia i els camps inundables del Torrent de 
Can Grau; pel sud, els darreres de les construccions que 
formen la plaça de Sta. Maria; i a ponent, pel c/ de la 
Sagrera. 

Sòl Urbà
Zona de casc antic (clau 1b)

La categoria de protecció del conjunt és CHD i el nivell de 
protecció és Ambiental (D). La categoria de protecció de 
l’Església és BCIL i el nivell de protecció Integral (A).
La categoria de protecció de la rectoria és BPIM i el nivell 
de protecció Parcial (C) .
El resta de cases que es troben en el catàleg tenen la 
categoria de protecció BPIM i el nivell de protecció Parcial 
(C).

Nucli de La Sagrera                                                  7.01 
__________________________________________________________________________________________________
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Nucli de La Sagrera                                                  7.01 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Descripció

Aquest nucli o assentament ocupa un lloc privilegiat, pel que 
fa a la seva posició estratègica en el territori, com a punt 
elevat dominant la plana agrícola.
Sembla que, ja estava ocupat en l’època romana, ja que 
conserva en el seu topònim restes del que havia de ser 
abans, “Palatio Solatari”, palau d’una sola estància.
Tot fa pensar que amb els anys, i degut a la seva posició
estratègica, es varen anar col·locant diferents assentaments i 
construccions, fins arribar al s. XII que s’implantà l’església 
de Santa Maria de Palau Solitar.
Aquesta té unes característiques singulars, és una Sagrera. 
Un lloc d’asil i treva en la tradició del dret visigòtic, un espai 
que per la seva significació esdevé una referència social.
Per tant, l’església es convertí en un centre d’atracció cultural 
i religiós i de poder econòmic.
Aquest fet fa pensar que, durant mols anys aquest 
emplaçament es va convertir en centre neuràlgic i aglutinador
de gent i activitats, i això comportà l’agregació al seu costat 
de diferents annexes que possiblement es convertiren en 
habitatges. Per tant, al costat de l’església es van realitzar, al 
llarg dels anys, un seguit d’edificacions formant un conjunt 
força unitari.
Actualment el nucli vell de la Parròquia de Santa Maria de 
Palau-solità està format per tres petits grups de cases, 
presidit per la parròquia, el cementiri i una petita plaça.
Compositivament, el conjunt forma una unitat clara i 
volumètricament molt neta, amb dos fronts de lectura molt 
diferents; per un canto la façana de llevant, que es presenta 
al visitant, que accedeix per l’antiga carretera, com una 
panoràmica gràcies al tall topogràfic que hi ha entre el pla on 
està assentat el nucli i els conreus del torrent; i per l’altre, la 
façana de ponent, que no té una lectura de conjunt, com 
l’anterior, perquè no hi ha prou distància per contemplar-la.
En general, el conjunt manté una certa unitat constructiva, en 
la mesura que no s’ha produït una renovació excessiva de 
l’edificació existent.
Cal remarcar, l’encert de moltes de les renovacions i 
reformes més antigues; per contra de les més modernes, que 
han perdut el bon sentit de l’arquitectura tradicional.
Protecció existent
Actualment l’Església Parroquial de Santa Maria de Palau-
solità és un BCIL, i es troba inclosa en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
El nucli de La Sagrera, no es troba en cap inventari de 
patrimoni cultural, però disposa d’un planejament de 
protecció “Pla Especial de Protecció del Sector de la 
Parròquia de Santa Maria de Palau Solitar”.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció general del nucli de La Sagrera
és de Conjunts Històrics a Documentar (CHD).
El nivell de protecció d’aquest conjunt és Ambiental (D).

No obstant, inclòs en aquest conjunt històric s’inclou 
l’Església Parroquial de Santa Maria de Palau-solità, 
determinada en la fitxa 2.01, amb la categoria de 
protecció de BCIL, mantenint la categoria de protecció
existent, i el nivell de protecció Integral (A); i per tant 
totes les determinacions, actuacions i intervencions que 
es proposen d’aquest element, es determinaran en la 
seva fitxa corresponent.

El Pla Especial de Protecció del Sector de la Parròquia 
de Santa Maria de Palau Solitar, determina la protecció
de la rectoria, situada a la plaça de Santa Maria nº3, i 
amb referència cadastral 0840202DG3004S0001AT. 
Aquest document recull aquesta categoria i determina per 
aquest element la categoria de protecció de Bé
Patrimonial d’Interès Municipal (BPIM), amb el nivell de 
protecció Parcial (C).

El Pla Especial de Protecció del Sector de la Parròquia 
de Santa Maria de Palau Solitar”, determina la 
qualificació urbanística d’algunes parcel.les en R1 
(edificació a rehabilitar) i de R2 (edificació a rehabilitar 
amb volum fora d’ordenació), amb la intenció de 
mantenir, recuperar i rehabilitar les edificacions existents.
El present document manté aquesta intenció, i determina 
la categoria de protecció de Bé Patrimonial d’Interès 
Municipal (BPIM), amb el nivell de protecció Parcial (C),  
per els següents elements: 

plça Sta. Maria nº 4 (ref.cad. 0840201DG3004S0001WT)
c/ Sagrera nº 7 (ref.cad. 0841801DG3004S0001IT)
c/ Sagrera nº 5 (ref.cad. 0841802DG3004S0001JT)

c/ Sagrera nº 3 (ref.cad. 0841803DG3004S0001ET)
c/ Sagrera nº 1 (ref.cad. 0841804DG3004S0001ST)
c/ Sagrera nº 12 (ref.cad. 0841101DG3004S0001ET)

c/ Sagrera nº 10 (ref.cad. 0841106DG3004S0001WT)
c/ Sagrera nº 8 (ref.cad. 0841105DG3004S0001HT)
c/ Sagrera nº 6 (ref.cad. 0841102DG3004S0001ST)

ptge.la Sagrera nº 4 (ref.cad. 0841103DG3004S0001ZT)
ptge.la Sagrera nº 2 (ref.cad. 0841104DG3004S0001UT)

El nivell de protecció parcial de tots aquests elements implica 
la conservació de la formalització arquitectònica, l’estructura 
portant i la tipologia, així com els diferents elements originals i 
singulars, tant de la façana com aquells que hi puguin haver 
en el seu interior. 

Criteris d’intervenció / Elements subjectes a protecc ió i 
conservació

En caràcter general, s’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat total de les façanes dels edificis, mantenir l’entorn 
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure 
d’elements que puguin desmerèixer la imatge dels elements. 
Eliminar en les façanes els elements sobreposats que 
desmereixin la imatge dels edificis (instal·lacions,  elements 
de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar els elements o al conjunt d’elements i el seu entorn 
immediat.

Pel que fa a les construccions que no presenten cap 
protecció específica, es a dir que, formen part d’aquest 
conjunt, però no estan protegits com element individual, la 
categoria de protecció proposada és de Conjunts Històrics a 
Documentar (CHD) i el nivell Ambiental (D), i per tant, es 
podran realitzar totes les actuacions previstes en aquest 
document: manteniment, consolidació, conservació, 
restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració, 
modernització, ampliació, addició, enderroc parcial, 
substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total dels 
elements; sempre i quan es conservi el record als arxius, 
mitjançant una memòria històrica,  constructiva i 
arquitectònica, un aixecament complert de plànols i unes 
fotos. Aquesta documentació haurà de formar part del 
projecte per l’obtenció de la llicència d’enderroc.

Per altra banda, qualsevol intervenció que es faci en aquest 
àmbit, pel que fa a les edificacions existents incloses en 
aquest conjunt històric de La Sagrera, contemplarà les 
prescripcions, determinacions i normativa del POUM, seguint 
amb els criteris del Pla Especial de Protecció del Sector de la 
Parròquia de Santa Maria de Palau Solitar, que estableix una 
sèrie de mesures en les edificacions.

Els criteris d’intervenció de l’Església Parroquial de Santa 
Maria de Palau-solità quedaran determinats en la fitxa 
individualitzada de l’element (fitxa 2.01).

Pel que fa a la Parròquia de Santa Maria de Palau Solitar, 
s’haurà de mantenir en l’exterior la formalització
arquitectònica, el volum, l’estructura portant, les façanes 
principals, els criteris compositius de les façanes, la coberta, 
el remat o voladís d’aquesta, i els elements singulars. S’ha de 
mantenir el material, la textura i el cromatisme de la façana.
En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, així com tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals.
En l’exterior (façanes i coberta), es permetran les actuacions 
de manteniment, consolidació, conservació i restauració;  així
com d’altres actuacions, sempre i quan no s’alterin les dues 
façanes principals, la coberta, la imatge global, els criteris 
compositius originals i les característiques i valors de la 
construcció. En l’interior, es podran realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració i modernització; i fins i 
tot d’enderroc, substitució i reconstrucció, sempre i quan no 
s’alteri la formalització arquitectònica, l’estructura portant, la 
tipologia, així com les característiques i valors de tots els 
elements arquitectònics, artístics i de decoració originals.

Pel que fa al conjunt de construccions esmentades 
anteriorment, amb el nivell de protecció parcial, s’haurà de 
mantenir en l’exterior la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant, els criteris compositius de les façanes, 
coberta i voladissos i els elements singulars. S’ha de 
mantenir el material, la textura i el cromatisme de les façanes.
En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, així com tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals que hi puguin 
haver.
Tant en l’exterior com en l’interior, es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació, 
restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració i 
modernització; i fins i tot d’enderroc, substitució i 
reconstrucció parcial; sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, la 
imatge global, així com les característiques i valors de tots els 
elements arquitectònics, artístics i de decoració originals que 
hi puguin haver.
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Protecció proposada:
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El nucli rural de Santa Magdalena es troba a migdia de 
Palau-solità, en una elevació del terreny a la riba dreta de 
la riera de Caldes, envoltada  d’un paratge principalment 
agrícola. Aquest nucli rural es disposa donant front al camí
de Santa Magdalena.

Sòl No Urbanitzable.

Zona d’Agroforestal d’especial valor  (Clau 21d)

La categoria de protecció és CHD
El nivell de protecció és Ambiental (D)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Descripció

Aquest nucli rural de Santa Magdalena forma un conjunt 
històric més o menys unitari, amb unes característiques 
pròpies de les edificacions, amb una coherència formal per la 
seqüència i agrupament en que es troben, i per les 
característiques constructives i arquitectòniques pròpies d’un 
període històric, que els fa veure avui com unitaris.

És un conjunt de construccions on l’interès rau en la seva 
qualitat arquitectònica, singularitat tipològica i altres 
característiques específiques que les converteixen en 
testimonis històrics. La Comanda Templera de Palau estava 
formada per un conjunt d’edificis: l’església, el pati d’armes, 
un molí, i un mur que envoltava la zona.

El recinte templer tenia forma rectangular, i estava 
determinat per tres panys de muralla, dels quals el de migdia 
(paret mitgera amb el veí) i el de ponent (tancament de la 
façana amb el camí de Sta. Magdalena) són els millors 
conservats. També es conserva una bona part dels restes de 
la capella, formant part actualment de les dependències 
d’una casa de pagès.   

L’establiment de l’Ordre dels Templers de Palau-solità es un 
dels més antics de Catalunya, tenint documentació de la 
seva existència en el s. XII. Aquesta Comanda Templera
esdevingué una de les més important i poderoses del 
territori, amb propietats que anaven de la Plana de Vic fins a 
Montjuïc i Sant Boi de Llobregat. Aquest poder perdurà
durant molt anys, cosa que convertí a aquesta Comanda  
com a centre d’atracció cultural i religiós i de poder 
econòmic.

Aquest fet fa pensar que, durant mols anys la Comanda 
Templera es va convertir com a centre neuràlgic i aglutinador
de gent i activitats, i això comportà a la llarga l’agregació al 
seu costat de diferents annexes que possiblement ben aviat 
es convertiren en habitatges. Per tant, al costat de la 
Comanda es varen realitzar, al llarg dels anys, un seguit 
d’edificacions formant un conjunt força unitari, que es 
disposà en parcel·les al llarg del Camí i seguint la traça de la 
comanda.

Protecció existent

Actualment el nucli rural de Santa Magdalena no té cap 
protecció; no obstant, el recinte de la Comanda Templera
està declarat BCIN. El nucli rural de Santa Magdalena 
tampoc es troba inclòs en cap inventari; no obstant, si es 
troba inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya el recinte de la Comanda Templera.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció del nucli rural de Santa Magdalena 
és de Conjunts Històrics a Documentar (CHD). 
El nivell de protecció d’aquest conjunt és Ambiental (D).
No obstant, en aquest conjunt històric s’inclou la Comanda 
Templera de Santa Magdalena, determinada en la fitxa 1.02, 
amb la categoria de protecció de BCIN i el nivell de protecció
Integral (A).

Aquest recinte històric està subjecta a les determinacions del 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni PEP-02. Nucli 
històric Comanda Templera.

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest conjunt arquitectònic i/o històric, que es disposa just 
al costat de la Comanda Templera, format per una agrupació
d’edificacions, no te la suficient entitat com per estar a dins 
del catàleg de bens a protegir i mantenir; no obstant, es 
considera necessari que es conservi el record als arxius, 
d’una bona part de les seves edificacions. 

En totes les edificacions d’aquest conjunt -menys aquelles 
que estiguin protegides com element individual, i per tant, les 
actuacions que es facin quedaran determinades en la seva 
fitxa corresponent- es podran realitzar totes les actuacions 
previstes en aquest document: manteniment, consolidació, 
conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element. 

Criteris d’intervenció

No obstant, tots els elements d’aquest conjunt anteriors al s. 
XX (posterior a aquesta data, les construccions ja no 
presenten la singularitat tipològica del conjunt, ni els 
sistemes constructius i elements ornamentals singulars 
utilitzats en una determinada època que donen caràcter al 
conjunt), més aquells que es cregui oportú per les seves 
característiques i circumstàncies, menys els que es troben 
protegits individualment per la seva singularitat, es podran 
substituir, sempre i quan es realitzi un aixecament complert 
(plànols, fotos,...) i una memòria històrica i arquitectònica 
abans d’enderrocar-los. 

Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc, i aquesta podrà
determinar la conveniència de recuperar i/o mantenir algun 
element significatiu.
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Aquest conjunt o nucli anomenat del carrer de Dalt queda 
delimitat pel: c/Nou del Nord, Camí Reial, c/ Enric Borràs, 
c/de Dalt, Camí Reial, c/ Bonavista, c/ del Sol, i els 
darreres de les edificacions que donen al c/ Bonavista.

Sòl Urbà.

Zona de casc antic barri de Dalt (Clau 1a)

La categoria de protecció és CHD
El nivell de protecció és Ambiental (D)

Nucli del carrer de Dalt 7.03 
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Descripció

Aquest conjunt històric forma un espai urbà més o menys 
unitari, amb unes característiques pròpies, amb unes 
tipologies d’edificacions similars, i d’una determinada època 
de construcció.

Cal destacar que és un nucli rural que ha estat fruït d’un 
moment i d’unes circumstàncies pròpies, d’aquí que 
sorgeixen una estructura urbana molt genuïna 
arquitectònicament, històricament, socialment i 
constructivament d’aquest lloc. Tot plegat atorga a aquest 
nucli un caràcter d’autenticitat que convé valorar i conservar.

La formació del barri o nucli del Carrer de Dalt, a l’igual que 
el barri del Carrer de Baix té el seu origen probablement en 
els s. XVII i XVIII, en la construcció de cases al voral del 
Camí Ral de Barcelona a Caldes de Montbui. Aquest nou 
veïnat s’estructura entorn al Camí Ral, que en aquest punt 
pren el caràcter de carrer, i que es situa a la banda nord del 
municipi, d’aquí el nom d’aquesta agrupació de cases (nucli 
del carrer de Dalt), en contrapartida del nucli que es situa al 
sud del municipi (nucli del carrer de Baix). És destacable 
l’equidistància del barri del l’Hostal (actual barri situat al 
costat de l’Ajuntament), entre el nucli del carrer de Dalt i el 
nucli del carrer de Baix, que convida a deduir una ubicació
planificada, d’aquests barris.

El possible origen d’aquest nucli és la venda d’una major 
finca, i la seva parcel·lació; possiblement per necessitat del 
propietari original o bé per una rendibilització més gran 
d’aquesta.

La parcel·lació i la construcció de les cases correspon a una 
època de bonança econòmica i modernització del conreu de 
la terra.

En aquest nucli també s’estableix una estructura parcel·lària
regular i tradicional, perpendicular al Camí Ral que facilita la 
construcció i permet una estructura organitzada del conreu 
de petits horts vinculats a aquestes cases, situant-se aquesta 
al peu del camí i l’hort al darrera.

No obstant, en aquest nucli resulta molt més característic i 
més usual l’estructura parcel·lària de peces de terra més 
grans de forma lleugerament quadrada, que permet disposar 
perpendicularment al carrer la construcció de la casa en la 
banda nord de la parcel·la, amb la façana orientada a sud, i 
oberta a la porta d’accés a la parcel·la (barri), i que sol tenir 
una tanca alta amb i un portal cobert.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Conjunts 
Històrics a Documentar (CHD), i el nivell de protecció
d’aquest conjunt és Ambiental (D).

No obstant, inclòs en aquest conjunt històric s’inclou Can 
Viejo determinat en la fitxa 3.18, amb la categoria de 
protecció de BPIM i el nivell de protecció Parcial (C); i Can 
Marxant (fitxa 6.06) i Casa Cebado (fitxa 6.22), amb la 
categoria de protecció EAD, amb el nivell de protecció
Ambiental (D).

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest conjunt arquitectònic i/o històric format per una 
agrupació d’edificacions, no te la suficient entitat com per 
estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir; no 
obstant, es considera necessari que es conservi el record als 
arxius, d’una bona part de les seves edificacions. 

En totes les edificacions d’aquest conjunt - menys aquelles 
que estiguin protegides com element individual, i per tant, les 
actuacions que es facin quedaran determinades en la seva 
fitxa corresponent - es podran realitzar totes les actuacions 
previstes en aquest document: manteniment, consolidació, 
conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element. 

Criteris d’intervenció

No obstant, tots els elements d’aquest conjunt anteriors a 
l’any 1950 (posterior a aquesta data, les construccions ja no 
presenten la singularitat tipològica del conjunt, ni els 
sistemes constructius i elements ornamentals singulars d’una 
determinada època que donen caràcter al conjunt), menys 
els que es troben protegits individualment per la seva 
singularitat, es podran substituir, sempre i quan es realitzi un
aixecament complert (plànols, fotos,...) i una memòria 
històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-los. 

Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc, i aquesta podrà
determinar la conveniència de recuperar i/o mantenir algun 
element significatiu.
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Aquest conjunt o nucli anomenat del carrer de Baix queda 
delimitat pel Camí de Can Llonch, el c/ de Sant Joan, el c/ 
del Migdia, i pels darreres de les cases que es situen 
donant front al c/ de Sant Isidre, coincidint amb el límit del 
sòl urbà.  

Sòl Urbà.

Zona de casc antic barri de Baix (Clau 1c)

La categoria de protecció és CHD
El nivell de protecció és Ambiental (D)

Nucli del carrer de Baix 7.04
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Descripció

Aquest conjunt històric forma un espai urbà més o menys 
unitari, amb unes característiques pròpies, amb unes 
tipologies d’edificacions similars, i d’una determinada època 
de construcció.

Cal destacar que és un nucli rural que ha estat fruït d’un 
moment i d’unes circumstàncies pròpies, d’aquí que 
sorgeixen una estructura urbana molt genuïna 
arquitectònicament, històricament, socialment i 
constructivament d’aquest lloc. Tot plegat atorga a aquest 
nucli un caràcter d’autenticitat que convé valorar i conservar.

La formació del barri o nucli del Carrer de Baix, a l’igual que 
el barri del Carrer de Dalt té el seu origen probablement en 
els s. XVII i XVIII, en la construcció de cases al voral del 
Camí Ral de Barcelona a Caldes de Montbui. Aquest nou 
veïnat s’estructura entorn al Camí Ral, que en aquest punt 
pren el caràcter de carrer, i que es situa a la banda sud del 
municipi, d’aquí el nom d’aquesta agrupació de cases (nucli 
del carrer de Baix), en contrapartida del nucli que es situa al 
nord del municipi (nucli del carrer de Dalt). És destacable 
l’equidistància del barri del l’Hostal (actual barri situat al 
costat de l’Ajuntament), entre el nucli del carrer de Dalt i el 
nucli del carrer de Baix, que convida a deduir una ubicació
planificada, d’aquests barris.

L’origen possible d’aquest nucli és la venda d’una major 
finca, i la seva parcel·lació; possiblement per necessitat del 
propietari original o bé per una rendibilització més gran 
d’aquesta.

La parcel·lació i la construcció de les cases correspon a una 
època de bonança econòmica i modernització del conreu de 
la terra.

En el Carrer de Baix s’estableix una estructura parcel·lària
regular i tradicional perpendicular al Camí Ral que facilita la 
construcció i permet una estructura organitzada del conreu 
de petits horts vinculats a aquestes cases. Les casses es 
situen fonamentalment a peu de camí amb coberta a dues 
aigües i hort al darrera. Les mitgeres es solien compartir, per 
tal de guanyar espai i estalviar despeses.

Per altra banda, s’estableix una estructura parcel·lària de 
peces de terra més grans de forma lleugerament quadrada, 
que permet disposar perpendicularment al carrer (Camí
Reial) la construcció de la casa en la banda nord de la 
parcel·la, amb la façana orientada a sud i oberta al barri 
(accés a la parcel·la), que sol tenir una tanca alta amb 
l’accés al Camí Ral mitjançant un portal cobert.
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Nucli del carrer de Baix 7.04
__________________________________________________________________________________________________
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Nucli del carrer de Baix 7.04
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Conjunts 
Històrics a Documentar (CHD) i el nivell de protecció
d’aquest conjunt és Ambiental (D).

No obstant, inclòs en aquest conjunt històric s’inclou Can 
Sidro determinat en la fitxa 3.19, amb la categoria de 
protecció de BPIM, i el nivell de protecció Parcial (C); i Can 
Joan Sastre (fitxa 6.05), Can Patà (fitxa 6.13) i Can 
Samarruga / Can Tarrades (6.14), amb la categoria de 
protecció EAD, i el nivell de protecció Ambiental (D).

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest conjunt arquitectònic i/o històric format per una 
agrupació d’edificacions, no te la suficient entitat com per 
estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir; no 
obstant, es considera necessari que es conservi el record als 
arxius, d’una bona part de les seves edificacions. 

En totes les edificacions d’aquest conjunt -menys aquelles 
que estiguin protegides com element individual, i per tant, les 
actuacions que es facin quedaran determinades en la seva 
fitxa corresponent- es podran realitzar totes les actuacions 
previstes en aquest document: manteniment, consolidació, 
conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element. 

Criteris d’intervenció

No obstant, tots els elements d’aquest conjunt anteriors a 
l’any 1950, (posterior a aquesta data, les construccions ja no 
presenten la singularitat tipològica, ni els sistemes 
constructius i elements ornamentals singulars utilitzats en 
una determinada època que donen caràcter al conjunt), 
menys els que es troben protegits individualment per la seva 
singularitat, es podran substituir, sempre i quan es realitzi un
aixecament complert (plànols, fotos,...) i una memòria 
històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-los. 

Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc, i aquesta podrà
determinar la conveniència de recuperar i/o mantenir algun 
element significatiu.
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III. ÀREES I ELEMENTS ARQUEOLÒGICS
8. Àrees arqueològiques



DADES D’IDENTIFICACIÓ
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Jaciment de Can Boada Vell 8.01 
__________________________________________________________________________________________________

La Masia de Can Boada Vell es troba situada al marge 
est de la riera de Caldes, en un punt lleugerament elevat 
respecte la riera, dintre del recinte de “Natura de Boada 
Vell”. És de fàcil accés pel Camí Reial, davant del Parc 
de l’Hostal del Fum.

431525 / 4602140

Sòl Urbà. (Polígon industrial).

Sistemes d’equipaments (Clau E3, E4, E7, E8, E9 i T4) 
sistema d’espais lliures i zones verdes (Clau V4) i vialitat.

La categoria de protecció d’aquest àmbit és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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Jaciment de Can Boada Vell 8.01 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Part rústica de vil·la romana amb diverses habitacions.

Cronologia

-218 / 476 Romà República / Romà Baix Imperi.

Descripció

L'actual masia és la perpetuació moderna d'un habitat 
conegut, citat per les fonts des de l’època alt medieval. 
Arqueològicament els seus orígens es remuntarien, segons 
el material aparegut, vers el segle II a.C. Les diverses 
prospeccions indiquen la presencia de l’antiga "vilae" 
romana al cos central de Can Boada Vell. Segons Jordi 
Auladell l'aterrassament modern seguiria l’antic, i l’accés a la 
via romana es trobaria possiblement pel vessant Est, mentre 
que l’accés actual és pel costat Oest a partir del camí Reial. 

Durant la intervenció arqueològica s'observa una estructura 
de paviment (opus signinum), murs paral·lels a l’edificació
principal de la masia actual, un mur de tancament, i mostres 
de delimitació d'una estança. Tot plegat sembla 
correspondre a estances marginals o perifèriques de caire 
industrial. Es documenten tres nivells ocupacionals. 

El primer es dataria a la 2a meitat del segle II-I a.C. 

La segona ocupació s’ampliaria amb nous murs que 
perduraria de finals del segle I d.C. o inicis del segle II d.C. 
En aquest darrer moment seria destruïda violentament per 
un incendi. 

En el tercer nivell s'aprofiten algunes estances, s'obre un 
nou accés, s'eixampla i es pavimenta part d'una habitació. 
També es troba un nivell d'enderroc, que correspon al darrer 
moment d'ocupació, i a l’abandó definitiu. A aquesta darrera 
ocupació s'associa gran quantitat de dolia, àmfores d'oli, 
ceràmica comuna, i de cuina. La cronologia d'aquesta fase 
arrenca de la destrucció anterior fins al segle VI d.C.

Es considera que l’estat de conservació es regular degut al 
incendi i a l’abandonament.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

L'antic topònim de Boada s'esmenta en un contracte de 
traspàs del Cartolari de St. Cugat datat l’any 995. En aquest, 
Constantí donà un conreu de vinya propi. 

En el Cartolari, l’any 1071, l'Abat Andreu del Monestir de St. 
Cugat dona un lot de terra, annexa a la Sagrera Sta. 
Margarita, a B. Ramon i la seva esposa. D'aquests 
documents es desprèn la coneixença des de molt antic del 
Mas de Can Boada, i la seva producció agrícola. En el darrer 
document s'identifica la posició de Can Boada com adjacent 
a una estrada que l’unia amb Mogoda. Possiblement es tracti 
de la via romana que enllaçava Aguae Calidae i Barcino, i 
que travessa l’antiga parròquia Palau-solità. 

L'any 1989 a la Masia de Can Boada Vell es realitzen obres 
de restauració i condicionament de l’edifici per ubicar-hi 
l’escola-taller de I'INEM, en el municipi de Palau de 
Plegamans.

A finals de l’any 1991 es realitzà una excavació arqueològica 
d’urgència a la vella masia de Boada Vell. Allí aparegueren 
les restes d’un original assentament  romà.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 8100
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Jaciment de Can Boada Vell 8.01 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest àmbit és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ
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Jaciment Serra de Can Valls i Barranc de l’Home Mort 8.02 
__________________________________________________________________________________________________

Serra de Can Valls, a la riba dreta de la riera de Caldes, 
està formada per una plana lleugerament ondulada amb 
petits turons d’escassa alçada, dels quals la serra de 
Can Valls és el més elevat del terme municipal. Les 
restes foren localitzades als marges del camí, a mig 
pendent, a la vora dels camps de conreus, a prop d'una 
gran alzina isolada al cim del turó. Tanmateix, a pocs 
metres de l’indret de l’excavació es formaven 
aigüamoixos i fins hi tot  hi havia, a peu de turó, una font.
Actualment s’accedeix fàcilment pel carrer del Vent, 

429900 / 4613000

Sòl Urbà. (Urbanització Can Riera).

Zona residencial (clau 5a17) i sistema d’espais lliures i 
zones verdes (Clau V4 i V5)
La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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Jaciment Serra de Can Valls i Barranc de l’Home Mort 8.02 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Part rústica de vil·la romana amb estructures conservades, 
camp de dòlies i camp de sitges.
Assentament prehistòric a l’aire lliure. 

Cronologia
-1800 / -650 Bronze.

-218 / 192 Roma República / Roma Alt Imperi. 

Descripció

No es coneix massa bé l’origen de les troballes. Es conserva 
en el Museu gran quantitat de material, però sembla que 
s'ha perdut dues escultures femenines de marbre de la que 
només en queda el dit d’una d’elles. 
El material exposat en el museu és: grans gerres amb 
nanses de llengüeta i vora decorada, fragments de ceràmica 
romana (sigil·lada clara) i l'esmenta't dit de marbre. Potser 
aquest és l’únic jaciment que és possible recuperar 
d'aquesta zona sotmesa a una forta urbanització.
Subirana, l’any 1968, hi va poder veure les estructures d'un 
dipòsit que són les que avui han desaparegut. Segons les 
seves descripcions era circular i de pedra amb les següents 
mides: 70 cm d'amplada, 43 de fondària, i 53 d'altura. També
va recollir restes de dolia. 
Enric Puch i Ruth Ortonoves van fer unes prospeccions i van 
recollir ceràmica Ibérica no decorada de pasta tipus 
"sandvitx", campaniana B, fragments d’àmfora greco-itàlica, 
parets fines, sigil·lada hispànica, tegulae i pivots d’àmfora. 
No s'hi trobaren estructures. Sembla que es tracta d'un 
jaciment d’època republicana (segles II-I a.C.) fins al segle II 
d.C. 
L'any 1989, les excavacions fetes per Eulàlia Barrasetas van 
descobrir diverses estructures i materials que documentaven 
una vil·la romana en funcionament entre els segles I-III dC.
Amb motiu del projecte d'urbanització de la Serra de Can
Riera-Polígon II, l’octubre de 2005, es va realitzar una 
intervenció arqueològica preventiva a la zona afectada.
Aquestes intervencions de 2005 han descobert sitges amb 
farciments de ceràmica comuna i africana i terra sigil·lada, i 
restes de murs. Al fons d’una de les sitges s’ha trobat una 
moneda de bronze de l’emperador Claudi, que es pot datar 
entre el 41-42 dC per tant podem precisar l’amortització de 
les sitges entre el segles II-III dC. 

D'acord amb el registre global conegut, la vil·la 
s'estructuraria en torn a una zona d'hàbitat central amb 
diverses instal·lacions, amb un camp de sitges situat al 
sector oest i un altre de dolies emplaçat a la part est.

L’estat actual del jaciment  no és gaire bo, ja que la terra 
remoguda dels camps arriba a una cota inferior de la de les 
troballes a causa de la maquinària agrícola moderna 
Tanmateix, és possible que les restes s’estenguin per l’espai 
circumdant i l’entorn immediat, tenint en compte, a partir dels 
paral·lels coneguts, l’extensió i la dispersió que presenten 
aquests jaciments tipus vil·la romana i camps de sitges.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques
Hi ha material recollit cap els anys 40 però no es coneix 
l’autor. L’any 1989 en eixamplar un camí, es descobriren 
restes que motivaren una intervenció d'urgència. El propietari 
del càmping Palau comunica l’any 1988 a E. Puch i Ruth
Ortonoves que feia temps havia vist persones buscant peces 
al turó veí. Per evitar-ho feu tapar el lloc de terra. La notícia 
motiva la visita de Puch i Ortonoves al lloc i la troballa de 
materials. 

Finalment es fa una excavació d’urgència del 7 al 20 d'agost 
de 1989, dirigida per E. Sarrasetas. Entre l’octubre del 2005 i 
el 2006 es realitzà en diferents fases una intervenció
arqueològica preventiva amb motiu del projecte urbanístic 
del Pla Parcial Serra de Can Riera – Polígon II de Palau-
solità i Plegamans.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 
Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia
ÁLVAREZ BURGOS, F / Prontuario de la moneda romana / 
Madrid / 1982
BARRASETAS, M.E / Camí de la serra de Can Valls / Anuari 
d’Intervencions Arqueològiques a Catalunya. Època romana.
Antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989 / Bcn / Vol. I / 
1993
SUBIRANA, R / Obra Sabadellenca 1953-1978 / Sabadell / 
1979
VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui / 1985
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3160
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Jaciment Serra de Can Valls i Barranc de l’Home Mort 8.02 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ
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Jaciment de la capella de Santa Magdalena                                                      8.03 
__________________________________________________________________________________________________

Pel Camí de Sta. Magdalena s’arriba a un petit veïnat 
que ocupa part del tossal on en època medieval hi havia 
hagut la Comanda Templera de Palau del Vallès. Situat 
a migdia de Palau-solità, en una petita elevació a la riba 
dreta de la riera de Caldes es troba envoltat per edificis 
dedicats a ramaderia.

431145 / 4603200

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d'especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció del recinte de la Comanda 
Templera és de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 
La resta del jaciment arqueològic presenta la categoria 
de protecció d’Àrea de Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Capella de Sta. Magdalena: edifici religiós, església amb 
necròpolis i lloc d’enterrament d’inhumació. 

Cronologia

1150 / 1789 Medieval / Modern.

DESCRIPCIÓ DELS JACIMENTS

Capella de Sta. Magdalena

La capella, amb les restes de muralles que tanquen el 
recinte del veïnat de Santa Magdalena, són les últimes 
restes del que havia estat la Comanda Templera de Palau 
del Vallès.

L'any 2001 es realitza una intervenció arqueològica a la 
capella, amb motiu del projecte de consolidació i restauració
de l’edifici per part de l'Ajuntament. En aquesta actuació es 
feu un sondeig a l’exterior de l’església ( lloc en el qual 
s'havia documentat una fossa d'inhumació en el fons de la 
qual es va documentar un cos anatòmicament connex amb 
disposició nord-sud que podria ser d‘entre el segles XVII i 
XVIII), un sondeig a l’interior de l’edifici per tal de veure la 
fonamentació del mateix i una sèrie de petites cales en 
alguns dels paraments del temple.

De la intervenció arqueològica de l’any 2001 i 2002 a la 
capella se’n treu la conclusió que l’església de Santa 
Magdalena consta de 4 fases que correspondrien al segle 
XII, a l’època baix medieval, als segles XVII-XVIII i a una 
última fase contemporània.

FASE I - Segle XII: No hi ha referències arqueològiques que 
donin testimoni de l’evolució de l’església en aquest període 
ja que el nivell de circulació original a l’exterior de l’església 
havia desaparegut i, per tant, devia tenir una cota igual o 
més elevada que l’actual. En canvi, trobem referències en la 
documentació escrita conservada. L’any 1138 existia a Palau 
una església sota l’advocació del Sant Sepulcre en el 
cementiri de la qual Guillem de Santa Coloma demana ser 
enterrat. És creu que aquest document  fa referència a  
l’actual Sta. Magdalena.
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FASE II - Època baix medieval: Dins d'aquesta fase es 
constata la renovació del paviment de l’església en relació al 
qual es pot situar la col·locació de l’enllosat documentat. Del 
mateix moment també serien els graons d'accés al presbiteri, 
així com el paviment de morter de calç que s'hi va localitzar. 
Segurament en un moment indeterminat d'aquesta fase es 
va substituir la coberta primitiva per la volta apuntada que 
actualment es conserva. 

FASE III - Segles XVII - XVIII: Es documenten tota una sèrie 
de transformacions de la capella. Primerament hi ha un canvi 
en la pavimentació amb la col·locació d'un enrajolat de 
material ceràmic. 

Paral·lelament es construeix l’altar central i finalment hi ha 
tot un seguit de remodelacions en l’estructura de l’edifici: es 
construeixen els contraforts exteriors amb els que es devia 
tractar d'assegurar l’estabilitat de la volta, la qual ja devia 
mostrar signes d'inestabilitat a causa de la migradesa de la 
fonamentació dels murs del temple. 

Hi ha un reforçament dels murs amb un relligat de les pedres 
que els constitueixen, un arrebossat interior de tot l’edifici, i 
la construcció de les banquetes corregudes a les parets 
laterals de l’església. D'un moment imprecís d'aquesta fase 
deu ser la construcció de l’entramat de galeries 
documentades en el subsòl de la nau.

FASE IV - Època contemporània: En algun moment 
indeterminat del segle XX es va produir el despreniment de 
la capçalera de la capella, cosa que va produir la seva 
compartimentació i posterior abandonament de la part 
propera al presbiteri. També deu correspondre a aquest 
mateix moment el paviment de rajoles de factura molt recent 
lligades amb ciment pòrtland encara en funcionament a 
l’interior del temple, així com el forjat que permet l’existència 
de dos pisos en l’interior.

En aquest sondeig també es va constatar la presencia d'un 
gran retall circular situat en una posició central que restava a 
mig reomplir i que no es va poder excavar. En els paraments 
dels murs, es van documentar un arc apuntat a la porta 
d'entrada al temple, el qual es podria vincular a una segona 
fase constructiva de l’edifici datat al període baix medieval, i 
es va constatar que la coberta actual de l’església 
corresponia a un moment molt posterior, segurament a les 
reformes que es realitzaren en els segles XVII-XVIII.

L’estat de conservació d’aquesta part del jaciment és 
regular.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció del recinte de la Comanda 
Templera és de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), 
mantenint la categoria de protecció existent. La resta del 
jaciment arqueològic presenta la categoria de protecció
d’Àrea de Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament. 

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient. Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe 
favorable del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà
exigir, com a condició per a l'execució de les obres, la 
realització i l'execució d'un projecte arqueològic. Per altra 
banda, quan s’executin les obres es realitzarà un seguiment 
d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració. En determinats casos es concedirà la 
llicència condicionada al control d’un arqueòleg en l’obra, en 
el moment de la intervenció del rebaix del terreny o dels 
moviments de terres. Si en les tasques d’inspecció i de 
control es detectés algun indici de resta, es pararà l’obra i es 
faran estudis arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.
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REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Al 1140 S'estableix la Comanda Templera de Palau del 
Vallès, tal vegada al temple de Sant Joan, documentat a 
Palau el 1070, o bé a un temple de nova construcció. 

L’any 1283 Es desplaça la comanda del Vallès a Barcelona. 

Es cita per primer cop, l’any 1581, la capella de Santa 
Magdalena (antiga capella de la Comanda Templera) sota 
aquest patronatge, que sembla haver tingut diverses 
advocacions al llarg de la seva historia (com ara església del 
Sant Sepulcre).

Al segle XVII El temple es troba custodiat per un ermita 
obligat a dir-hi una missa mensualment. El temple esdevé
sufragània de la parròquia de Santa Maria de Palau-solità. 

La capella es desamortitzada l’any 1870. Passa a tenir 
funcions de magatzem i estable. 

És al segle XX quan, l’esfondrament de l’absis de la capella 
a causa d'una esllavissada del terreny fet que va provocar 
grans desperfectes a la volta del temple.

Protecció existent

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

GIBERT, P / Palau Solitar / Barcelona / 1975

MIRET I SANS, J / Les cases de templers i hospitalers a 
Catalunya / Barcelona, 1910

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
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DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Villa Romana de Can Riera / Can Ral / Pla d’en Ral i Camp de les Dones / Mas tres Pins               8.04   
__________________________________________________________________________________________________

Situat fora de tot nucli urbà i residencial,  els terrenys 
s’eleven en una planícia  a la riba dreta de la Riera de 
Sentmenat. Concretament entre la masia de Can Riera, 
el bosc de Can Ral i el límit del terme municipal de 
Sentmenat.

430200 /4604000

Sòl No Urbanitzable / Sòl urbà

Zona Agroforestal d’especial valor (Clau 21d) i Sistema 
d’eqipaments E4/E5

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL), mantenint la categoria de protecció
existent d’una part d’aquest jaciment.

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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DESCRIPCIÓ GENERA

Tipus de troballes

Llocs d’habitacions en alguns casos amb estructures 
conservades. Vil·la a l’aire lliure. 

Cronologia

Can Ral: -218 / 476 Roma.

Vila Romana de Can Riera, Plana d’en Ral i Camp de les 
Dones i Mas Tres Pins: 14 / 192 Roma Alt Imperi. 

Descripció

La gran proximitat existent entre Can Ral, la Plana d'en Ral -
Camps de les Dones, la vil·la romana de Can Riera i Mas 
Tres Pins, juntament amb el fet de que Josep Estrada i 
Leandre Villaronga situen en els tres primers jaciments una 
vil·la romana d’època imperial i l’últim també sembla 
correspondre a una vil·la romano-imperial, ens fa pensar que 
possiblement es tracti d'un únic jaciment. Per això es creu 
convenient aglutinar les àrees de protecció en una única i 
més gran. 

Protecció existent

La Vila Romana de Can Riera està considerada BCIL, 
Catàleg del PCC 11-12-1998 (PGO 27-7-1978, modificat 8-8-
1988).
La resta del jaciment no presenta cap protecció en 
l’actualitat. 
Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Jaciment de la Villa Romana de Can Riera / Can Ral / Pla d’en Ral i Camp de les Dones / Mas tres Pins               8.04   
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Plana d’en Ral i Camp de les Dones

Localització

Camps de conreu situats a la riba dreta de la Riera de 
Sentmenat, entre les masies de Can Ral i Can Riera. 
Allunyat de qualsevol zona residencial s’accedeix pel camí
de Can Riera direcció la Sagrera, travessant la riera de 
Sentmenat, al final del camí de Can Ral. 

Coordenades UTM: 430245 / 4603980

Descripció

Segons Estrada i Villaronga en la Plana d'en Ral i Camp 
de les Dones s'han trobat restes que pertanyen a una vil·la 
romana d’època imperial. La referència d'Estrada i 
Villaronga a aquest jaciment es deu a una notícia de 
Vicenç Renom Costa "notes arqueològiques inèdites del 
Vallès Central". L'emplaçament del jaciment ens ha sigut 
impossible de localitzar mitjançant la toponímia ja que no 
apareix en cap dels múltiples mapes que s'han consultat, 
així doncs l’hem efectuat en base al mapa d'Estrada i 
Villaronga que el situa al nord de Can Ral i a l’oest de Can 
Riera. 

Es creu que l’estat d’aquesta part del jaciment no és gaire 
bo.

Segons Josep Estrada i Garriga es tracta d'una vil·la 
romana d’època imperial.

Mas Tres Pins

Localització

Masia situada a la riba dreta de la Riera de Sentmenat. S'hi 
arriba per un camí de carro (RU 1021) que arrenca a la 
urbanització de Can Clapers.

Coordenades UTM: 429950 / 4604201

Descripció

En construir-se un pou a la masia tres Pins o Can Costa 
Nou, cap als anys 60 del segle XX, la família Costajussa
troba restes de materials romans: ceràmica campaniana A, 
terra sigil·lada hispànica, sigil·lada chiara A, una gerreta de 
comuns romana i conductes ceràmics d'un possible 
hipocaust. Tots aquests materials semblen correspondre a 
una vil·la romana d’època imperial. Els materials foren 
donats al museu per la família Costajussa. 

Bibliografia
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Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 13959

VIL·LA ROMANA DE CAN RIERA
Dades del jaciment núm. 13959
CAN RAL
Dades del jaciment núm. 13957
PLANA D’EN RAL I CAMP DE LES DONES
Dades del jaciment núm. 13958

MAS TRES PINS i CAN COSTA NOU

BARBERÀ, J / Formació i desenvolupament de la cultura 
ibèrica al Vallès / Limes, Revista d’Arqueologia / Cerdanyola 
del Vallès / 1990 / 0
CASAS, T; ENRICH, R; FONT, X / Aproximació al 
coneixement del món rural romà al Vallès Occidental / 1988
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Can Ral

Localització

Casa pairal en una lleugera elevació del terreny, des d'on 
controla la plana dels seus camps de conreu. S’accedeix 
direcció a la Sagrera, pel camí de Can Riera, travessant la 
riera de Sentmenat, al final del camí de Can Ral. El seu 
entorn immediat té un caràcter de zones verdes i terres 
agrícoles i de cultiu.

Coordenades UTM: 430000 / 4603950

Descripció

Segons Estrada i Villaronga en els terrenys de Can Ral s'han 
trobat restes d'una vil·la romana d’època imperial. La 
referència d'Estrada i Villaronga a aquest jaciment es deu a 
una notícia de Vicenç Renom Costa "notes arqueològiques 
inèdites del Vallès Central".

El grau de conservació es bastant precari.

Segons Josep estrada i Leandre Villaronga les restes 
corresponen a una vil·la romana d’època imperial. 

Vila Romana de Can Riera

Localització

Zona de camps de conreu de la masia de Can Riera, 
propera a la petita serra actualment urbanitzada del barri de 
Can Riera. S’accedeix directament des del camí de la masia 
de Can Riera. 

Coordenades UTM: 430200 / 4603820

Descripció

Segons Estrada i Villaronga, en els terrenys de Can Riera 
s'han trobat restes d'una vil·la romana d’època imperial. La 
referència d'Estrada i Villaronga a aquest jaciment es deu a 
una notícia de Vicenç Renom Costa "notes arqueològiques 
inèdites del Vallès Central".

Es té constància que aquesta part del jaciment conserva un 
bon estat.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), mantenint la categoria de protecció existent d’una 
part d’aquest jaciment.

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament. Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans 
de la concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de 
la incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe 
favorable del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà
exigir, com a condició per a l'execució de les obres, la 
realització i l'execució d'un projecte arqueològic. Per altra 
banda, quan s’executin les obres es realitzarà un seguiment 
d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració. En determinats casos es concedirà la 
llicència condicionada al control d’un arqueòleg en l’obra, en 
el moment de la intervenció del rebaix del terreny o dels 
moviments de terres. Si en les tasques d’inspecció i de 
control es detectés algun indici de resta, es pararà l’obra i es 
faran estudis arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.En molts casos i depenent de la 
classe, tipus o afectació que comporti la d’intervenció, 
només es realitzarà el control de l’arqueòleg en la fase de la 
direcció d’obra, i segons a criteri del Departament de Cultura.
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Jaciment del Forn del Vidre 8.05
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L’edifici es situa a la part alta de Palau, gaire bé tocant 
amb el límit del terme municipal amb Caldes, 
concretament en el Carrer del Camí Reial, enfrontat a la 
Plaça de la Solidaritat. Es troba envoltat de 
construccions de baixa alçada, majoritàriament 
habitatges unifamiliars, i de terres agrícoles i de cultiu 
(sols urbanitzables).

431670 / 4605830

Sòl Urbà i Sòl Urbanitzable, SUD- 01. Forn del Vidre.

Qualificat en SU de Sistema d’espais lliures i zona verda 
(Clau V4) i de viari (Clau X); i una part inclòs en el SUD-
01. Forn del Vidre.
La categoria de protecció d’aquest jaciment és de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de 
protecció existent.

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Forn del Vidre 8.05
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Forn de vidre. Material ceràmic en superfície. 

Cronologia

s. XIV – XV.

Descripció

La masia consta d’un cos central de base rectangular del s. 
XIV, amb diversos cossos annexos de construcció més 
recents. Es dedicava a fabricar i vendre ampolles de vidre i 
disposava d’un taller de bufat i fosa en el que trobem aquest 
forn. Actualment encara són visibles les restes de l’antic forn 
de vidre construït en pedra, que per tipologia sembla 
correspondre als s. XIV – XV.

El grau de conservació no és gaire bo.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

És probable que la vil·la romana que es va situar a la vall de 
la Riera de Caldes fos emplaçada a la masia del Forn del 
Vidre, segurament continuà essent habitada al llarg dels 
segles des de l’època romana i encara avui dia és present.

Hi ha qui apunta la possibilitat de que es tractés de la 
desapareguda ermita o capella de Sant Joan. Segons la 
tradició popular, la masia del Forn del Vidre es construí al 
segle XIV amb les restes de l’antiga capella de Sant Joan.

Protecció existent

Actualment declarat BCIL. No es troba en cap inventari de 
patrimoni cultural com a àrea arqueològica.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 20145
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
La categoria de protecció d’aquest jaciment és de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de 
protecció existent.

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament. Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans 
de la concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de 
la incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient. Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe 
favorable del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà
exigir, com a condició per a l'execució de les obres, la 
realització i l'execució d'un projecte arqueològic. Per altra 
banda, quan s’executin les obres es realitzarà un seguiment 
d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració. En determinats casos es concedirà la 
llicència condicionada al control d’un arqueòleg en l’obra, en 
el moment de la intervenció del rebaix del terreny o dels 
moviments de terres. Si en les tasques d’inspecció i de 
control es detectés algun indici de resta, es pararà l’obra i es 
faran estudis arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Palau-solità 8.06
__________________________________________________________________________________________________

Pel camí de Palau a Sentmenat s’arriba al jaciment que 
es troba situat a les afores de la població. Situat en una 
franja d’uns 70 metres abans d'arribar al cementiri fins 
arribar a aquest, just al marge del camí de Palau a 
Sentmenat. 

430104 / 4604488

Sòl Urbà i Urbanitzable (SUD-03 Camí de Sentmenat)

Qualificat de sistema d’espais lliures i zones verdes 
(Clau V1) i sistema d’equipaments (Clau E6)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Palau-solità 8.06
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Material arqueològic variat i sitja puntual (possible camp de 
sitges). 

Cronologia

-650 / -50 Ferro – Ibèric.

Descripció

Segons la descripció que fa V. Renom en el seu diari la sitja 
devia ésser escapçada en fer el camí. Va ser ell mateix qui 
la va excavar observant en la secció diferents nivells de 
reompliment. 

Material extret: ceràmica campaniana B, ceràmica comuna 
ibèrica, ceràmica a mà, àmfora ibèrica i d'importació, terra 
cuita i un fragment d'esquist. També restes de fauna.

Per tant, es possible que part de les restes del jaciment es 
poden haver perdut degut a l’execució del camí. Tanmateix, 
és molt probable que gran part del jaciment s’estengui cap 
als camps i terrenys del costat del camí, tenint en compte 
que aquests jaciments tipus camps de sitges protohistòrics
presenten certa extensió i dispersió de les estructures.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

V. Renom, al 1947, va realitzar una excavació per al Museo
d’Historia de Sabadell.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari 
de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de 
Catalunya.

Bibliografia

RENOM, V / Diari d’excavació. Vol. III

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3158



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Palau-solità 8.06
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).
Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Barriada de La Sagrera / Urbanització de Can Jan 8.07
__________________________________________________________________________________________________

En la Barriada de la Sagrera, urbanització de Can Jan. 
De recent i constant urbanització a uns 300 metres de 
l’església.

430726 / 4604070

Sòl Urbà Consolidat

Qualificat de viari i de zona residencial en el barri de La 
Sagrera.
La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, abril 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Fragments de ceràmica a l’aire lliure.

Cronologia

400 / 1492 Medieval.

Descripció

En la Barriada de la Sagrera, urbanització de Can Jan, es 
van recollir fragment de ceràmica medieval, concretament 
d'olla de cuina, entre les terres remogudes per la construcció
de cases de la urbanització.

El jaciment es troba en una zona urbana totalment 
consolidada, amb la urbanització feta i amb les parcel.les
edificades; i per tant, sembla lògic que en l’actualitat el 
jaciment es trobi pràcticament destruït o en molt mal estat de 
conservació.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Quan es feia la urbanització de Can Jan, l’any 1963-64 es 
van recollir els materials arqueològics d’època medieval, 
concretament una olla de cuina.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari 
de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de 
Catalunya.

Bibliografia

VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui / 1985

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3159

Jaciment de la Barriada de La Sagrera / Urbanització de Can Jan 8.07
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.

Jaciment de la Barriada de La Sagrera / Urbanització de Can Jan 8.07
__________________________________________________________________________________________________



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de La Sagrera                                                  8.08 
__________________________________________________________________________________________________

Al barri de la Sagrera, envoltada de sòl urbà consolidat. 
Justament a la cruïlla entre el carrer de la Plana i el 
carrer Pessebre.

430515,8 / 4604139,31

Sòl Urbà Consolidat

Sistema viari i zona residencial en el barri de La Sagrera.

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de La Sagrera                                                  8.08 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Material arqueològic en superfície. 

Cronologia

-218 / 476 Romà. 

Descripció

Subirana va recollir en una zona, que ha estat difícil de 
localitzar exactament, materials romans: "lloses", maons, 
fragment molí de basalt, fragment de vidre, ceràmica 
campaniana i fragment de ferro. Apunta la possibilitat de 
l’existència d'un forn, però res d’això s'ha pogut comprovar.

El jaciment es troba en una zona urbana totalment 
consolidada, amb la urbanització feta i amb les parcel·les 
edificades; i per tant, sembla lògic que el jaciment es trobi 
pràcticament destruït o en molt mal estat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

L’any 1970 es fa la recollida de material per part de R. 
Subirana.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari 
de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de 
Catalunya.

Bibliografia

SUBIRANA, R / Obra Sabadellenca, 1953-1978 / Sabadell / 
1979

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3172



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de La Sagrera                                                  8.08 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).
Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Riera de Sentmenat 8.09 
__________________________________________________________________________________________________

A la part alta de la riera de Sentmenat cap a la riera de 
Caldes, al seu pas per Palau-solità i Plegamans, prop de 
Can Clapés. S’hi arriba pel camí de Can Clapés.

429780 / 4604560

Sòl No Urbanitzable 

Zona Agroforestal d’especial valor PTMB (Clau 21c) i 
Sistema hidrològic (Clau H)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Riera de Sentmenat 8.09 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Fragments de sílex, a l’aire lliure.

Cronologia

-9000 / -5000 Epipaleolític.

Nota: Segons LI. Ventura aquests materials serien 
paleolítics, però és difícil ratificar-ho sense una examen 
exhaustiu del material.

Descripció

En la part alta de la riera de Sentmenat, al seu pas per 
Palau-solità i Plegamans, prop de Can Clapés, es van trobar 
fragments de sílex, alguns del quals semblen retocats. 
Aquest tipus de troballes és freqüent en zona de rieres, però 
és molt difícil determinar l’existència d'un jaciment, i àdhuc la 
cronologia dels materials ja que podrien haver estat 
arrossegats de llocs més alts. De totes maneres seria 
interessant efectuar rastrejos per la zona per comprovar si 
una major abundància de material pot aportar noves dades.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Troballa fortuïta de la mainada dels voltants.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari 
de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de 
Catalunya.

Bibliografia

CASTELLS MANENT, T; GARCIA CARRERA, R / Els 
primers agricultors del neolític a Caldes de Montbui, Palau 
de Plegamans i Santa Perpètua de la Mogoda / Terrassa / 
1989

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3164



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Riera de Sentmenat 8.09 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).
Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Clapés 8.10 
__________________________________________________________________________________________________

Habitatge al camí de Can Clapés, lletra B. Situat a la 
cruïlla amb el ptge. Can Costa, molt a prop de la riera de 
Sentmenat.

429939,09 / 4604394,15

Sòl Urbà

Zona residencial del barri de Can Clapés.

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Protecció proposada:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Clapés 8.10 
__________________________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Troballa fortuïta que realitza LI Ventura fent els fonaments 
d'una casa de la seva propietat en el camí de Can Clapés. 
Lletra B. 

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui / 1985

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3167

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Material arqueològic i restes ceràmiques prehistòriques, a 
l’aire lliure.

Cronologia

-2200 / -1800 Calcolític.

Descripció

En construir-se la casa del camí de can Clapés, es van 
trobar restes arqueològiques: ceràmica campaniforme (un 
vas gairebé sencer), fragments de ceràmica a ma informes 
llisa i decorada amb incisions. Una ma de molí, un bragal
d'arquer, un botó amb doble perforació en V i granes 
d'enfilall.

Tot aquest material fa pensar en algun important jaciment, 
almenys quan a la qualitat del material, però no es va 
realitzar cap tipus d'excavació metòdica i actualment hi ha la 
casa amb els horts en el lloc de la troballa. Fins i tot, per les 
característiques i la naturalesa del material (vas 
campaniforme quasi sencer, braçal d’arquer, botó i granes 
d’enfilall d’algun collaret) podrien fer pensar en restes 
d’aixovar d’un possible enterrament, indicant així, la 
presència d’alguna sepultura en el jaciment, tenint en 
compte que aquest tipus de restes del període calcolític
campaniforme apareixen associades a contextos funeraris i 
a llocs d’enterrament. 

Potser efectuant prospeccions en els camps circumdants  i 
espais no urbanitzats i camins entre parcel·les seria possible 
recuperar part del jaciment i localitzar altres estructures i/o 
material en superfície.

No obstant, el jaciment es troba en una zona urbana 
totalment consolidada, amb la urbanització feta i amb la 
parcel·la edificada, això fa pensar que aquest jaciment es 
troba pràcticament destruït o en molt mal estat de 
conservació.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Clapés 8.10 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).
Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Gibert 8.11 
__________________________________________________________________________________________________

Aquest jaciment situat a la Masia de Can Gibert, forma 
part fonamentalment del terme municipal de Sentmenat, 
però una part pertany al terme de Palau-solità i 
Plegamans. Les restes aparegueren en la casa pairal, 
situada en zona de conreus i boscos d'alzines. S'hi 
arriba per una camí de carro que arrenca de la 
urbanització Can Duran.

430324,73 / 4605725,63

Sòl No Urbanitzable 

Zona Agroforestal d’especial valor PTMB (Clau 21c) 

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Gibert 8.11
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Restes de ceràmica i fragments a l’aire lliure.

Cronologia

-218 / 476 Romà.

Descripció

En fer-se obres a la masia van aparèixer restes de ceràmica 
romana: àmfora, tègula i algun fragment rodat de ceràmica 
ibèrica. Actualment és impossible acostar-se al lloc per a 
comprovar si és pot trobar material ja que el Sr. Tarragona 
no ho permet.

Per tant, es desconeix l’estat de conservació del jaciment.

A l’entrada de Can Tarragona o Can Gibert trobem una 
pedra o monòlit d’uns 2,5 m d’alçada, amb unes 
característiques i amb una depressió de forma artificial en un 
dels seus costats, que fa pensar que podria ser un menhir.

Aquest element va ser trobat al bosc dels voltants i 
transportat i col·locat posteriorment com a fita davant del 
mas.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

En fer-se obres a la casa aparegueren el materials.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui / 1985

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3165



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Gibert 8.11
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).
Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Urbanització El Castell 8.12 
__________________________________________________________________________________________________

Urbanització al peu del Castell de Palau, al marge dret 
de la carretera de Caldes de Montbui (C-59). Zona 
urbana de fàcil accés des de la carretera de Palau de 
Plegamans i des del Camí de la Serra. 

432050 / 4603910

Sòl Urbà

Sistema viari i zona residencial en el Barri de El Castell

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Urbanització El Castell 8.12 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL
Tipus de troballes

Fragments ceràmics a l’aire lliure.

Cronologia

-650 / -50 Ferro – Ibèric.

Descripció

En obrir-se els carrers de la nova urbanització El Castell, al 
peu del turó on hi ha l’antic castell de Plegamans, arran 
mateix de la carretera que va cap a Caldes de Montbui, van 
aparèixer restes de ceràmica a ma i es va avisar al Sr. LI. 
Ventura perquè els recollís. No hi va haver cap tipus de 
sondeig per a veure de què es tractava, però potser encara 
seria possible fer-ho en els carrers de la urbanització. El 
material recollit fou escàs, fragments de ceràmica a ma que 
semblen formar part d'una petita olla ibèrica.

El jaciment es troba en una zona urbana totalment 
consolidada, amb la urbanització feta i amb les parcel.les
edificades; i per tant, això fa pensar que en l’actualitat 
aquest jaciment es troba pràcticament destruït o en molt mal 
estat de conservació degut fonamentalment al procés 
d’urbanització.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Material recollit pel Sr. LI. Ventura, encarregat del Museu, 
quan es van fer les clavegueres de la urbanització del 
Castell.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

BARBERÀ, J / Formació i desenvolupament de la cultura 
ibèrica al Vallès / Limes, Revista d’Arqueologia / Cerdanyola 
del Vallès / 1990 / 0

VENTURA VILA, L / El meu poble / Moià / 1988

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3162



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Urbanització El Castell 8.12 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Plaça de Jaume Balmes 8.13
__________________________________________________________________________________________________

La parcel·la fa cantonada amb el c/ de St. Joan i el c/ de 
la Plana, davant la plaça de Jaume Balmes. 

430491,17 / 4604198,91

Sòl Urbà

Zona residencial en el Barri de La Sagrera

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Dos vasos ceràmics quasi sencers i fragments a l’aire lliure. 

Cronologia

-1800 / -650 Bronze.

Descripció

En construir-se la casa les maquines extragueren fragments 
de ceràmica i avisaren a LI. Ventura, encarregat del Museu 
de Palau, que recupera dues gerres de grans dimensions 
gairebé senceres. Una d'elles és llisa i amb nanses de 
llengüeta, l’altra esta decorada amb cordons puntillats i les 
nanses són de cinta. No es procedí a cap tipus d'intervenció
pel que no es coneix res més del possible jaciment. Les 
gerres aparegueren a un metre de fondària i segons sembla 
no hi havia gran cosa més. 

El jaciment es troba en una parcel·la edificada situada en 
una zona urbana consolidada; i per tant, això fa pensar que 
en l’actualitat aquest jaciment es troba pràcticament destruït 
o en molt mal estat de conservació degut fonamentalment al 
procés d’urbanització i edificació. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

En construir-se la casa aparegueren les restes i avisaren a 
LI.Ventura.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya, però amb 
el nom de Barriada de Montjuïc.

Bibliografia

VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui / 1985

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3166

Jaciment de la Plaça de Jaume Balmes 8.13
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències de troballes de materials, antecedents 
històrics o per altres indicis (memòria històrica i popular,...), 
que constaten l’existència de més restes arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés alguna 
cosa, es pararà l’obra i es faran estudis arqueològics més 
exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.

Jaciment de la Plaça de Jaume Balmes 8.13
__________________________________________________________________________________________________



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Bosc de Can Sors i Can Duran                                                    8.14 
__________________________________________________________________________________________________

Situat en la zona forestal del Bosc de Can Duran i a prop 
de la serra Barona. S’hi pot arribar fàcilment per la 
carretera de Sentmenat.

429815,71 / 4604874,16

Sòl No Urbanitzable 

Zona Agroforestal d’especial valor (Clau 21d) 

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Bosc de Can Sors i Can Duran                                                    8.14 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

S’han realitzat diverses troballes en aquest indret.

Cronologia

No es té clar la seva cronologia.

Descripció

Sembla que aquest jaciment es troba força en mal estat de 
conservació.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya, ja que la 
localització sobre plànol coincideix amb la descripció d’un 
emplaçament que es troba en el Puighebreuada, no obstant 
s’ha comprovat que l’entorn no concorda amb la zona 
descrita. La descripció que dona la Direcció General del 
Patrimoni Cultural sobre aquest paratge correspon a la fitxa 
8.30 d’aquest catàleg, amb el nom de Piughebreuada.

Bibliografia

No s’ha trobat referències bibliogràfiques



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Bosc de Can Sors i Can Duran                                                    8.14 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Bosc Gran                                                           8.15 
__________________________________________________________________________________________________

Zona de prats i bosc de pins a Can Sors. El lloc concret 
és un espai obert que limita amb un bosc frondós. S’hi 
arriba seguint la carretera de Sentmenat des de Palau-
solità s’accedeix al bosc gran girant a la dreta un cop 
passat Can Duran.

430090 / 4604850

Sòl No Urbanitzable 

Zona Agroforestal d’especial valor (Clau 21d) 

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Bosc Gran                                                           8.15 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Material arqueològic i restes humanes aïllades a l’aire lliure. 

Cronologia

-218 / 476 Romà. 

Descripció

Es van realitzar diverses recollides de material en aquests 
prats essent el material existent molt divers: armes i eines de 
ferro, un escallot, ceràmica barbotina, sigil·lata, tiberiana, de 
closca d'ou, comuna, àmfora, cassola de fons estriat, 
lIanties, fauna malacològica, uials, penjolls, algunes 
monedes romanes. També es van recollir restes òssies 
humanes segons sembla no estaven relacionades a cap 
estructura. En la zona del bosc es trobaren dues destrals 
polides. A causa de l’enrenou provocat per les troballes els 
propietaris del terreny decidiren posar-hi una tanca pel que 
ara no és possible entrar en el lloc a comprovar si existeixen 
encara materials arqueològics. De totes maneres seria 
interessant poder-hi efectuar algun sondeig.

Es desconeix l’estat actual del jaciment.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Recollides superficials per LI. Ventura.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui / 1985

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3169



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Bosc Gran                                                           8.15 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Duran                                                   8.16 
_________________________________________________________________________________________________

Camps de conreu de la masia de Can Duran, arran 
mateix del camí de Sentmenat. Es troba allunyat del 
nucli antic, en una zona de caire agrícola. Està envoltada 
principalment per explotacions agropecuàries; i en un 
segon pla, i a l’altre costat del torrent, per construccions 
de baixa alçada, majoritàriament habitatges unifamiliars.

431525 / 4602140

Sòl No Urbanitzable 

Zona Agroforestal d’especial valor (Clau 21d) 

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Duran                                                   8.16 
_________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Fragments a l’aire lliure.

Cronologia

Desconeguda.

Descripció

En els treballs de llaura del camp, el pagès va trobar dos 
fragments de sílex que encara conserven concreció i que va 
entregar a Lluís Ventura, encarregat del museu de Palau. Es 
podria sondejar el lloc a la recerca d'altres materials, encara 
que l’absència d'aquests fins ara fa pensar que o bé el 
jaciment ja està destruït o bé no existeix (o potser no ha 
existit mai, i la troballa es tracta d’un material aïllat).

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Va ser llaurant el camp que el mateix pagès va trobar 
fragments de sílex.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui / 1985

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3170



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Duran                                                   8.16 
_________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Ca l'Arimón 8.17
__________________________________________________________________________________________________

La masia es situa a les afores de la població, 
relativament allunyada de les zones residencials, 
concretament al camí de Ca n’Arimon. La masia conté
en el seu entorn bona terra de conreu, zones que havien 
estat de vinya i olive-res i a prop, el bosc.

432686 / 4603325

Sòl Urbà i Urbanitzable

Zona residencial a Tenda Nova, Plegamans Sud i Can 
Maiol Nord

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Ca l'Arimón 8.17
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Material arqueològic  a l’aire lliure.

Cronologia

-650 / 476 Ferro-Ibèric / Romà.

Descripció

En construir-se una casa en la urbanització de Ca n’Arimon, 
a prop de la cruïlla de camins de Ca l’Arimon i Can Cerdà, va 
aparèixer gran quantitat de material ibèric i romà: ceràmica 
comuna ibèrica, ceràmica campaniana, àmfora íbero-romana
ferros, i un antefix del segle I-II dC. Tot el material va ser 
dipositat al Museu gràcies a l’amo de la casa i la mateixa 
empresa constructora, però no es va realitzar cap tipus de 
seguiment de les obres.

Aquesta zona estaria situada entre el punt quilomètric 5+800 
i 6+200 a ambdós laterals de la variant. Inclouria els camps 
que hi ha al voltant de la traça i part de la urbanització de Ca 
n'Arimon, de la qual pren el nom.

No es pot saber l’estat de conservació d’aquest jaciment, ja 
que les troballes han estat molt puntuals.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

El material va aparèixer fent els fonaments d'una casa i 
donat al Museu pel Sr. Jardí i l’empresa constructora Mas i 
Perramon.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3171



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Ca l'Arimón 8.17
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).
Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Burgués                                                               8.18 
__________________________________________________________________________________________________

Terrenys de la masia de Can Burgués. Terrenys situats 
en una petita elevació del terreny a la riba dreta de la 
Riera de Caldes. Zona arran de la carretera de Sabadell 
a Granollers (C-155) i bastant propera al Polígon 
industrial Can Burgués. 
L’àrea és propera a una zona de bosc per la banda oest.

Coordenades Can Burgués:  x: 431050 y: 4602535
Coordenades tègules romanes:  x: 431060 y: 4602740

Sòl No Urbanitzable 

Sistema viari (Clau X) / Sistema hidrològic (clau H) / 
Agroforestal d’especial valor (clau 21d)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Burgués                                                               8.18 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL
Tipus de troballes

Material ceràmic i tègules a l’aire lliure (possibles restes de 
forn).

Cronologia

-650 / 476 Ferro-Ibèric / Romà. 

Descripció

Segons Estrada i Villaronga, en els terrenys de Can Burgués 
s'han trobat restes de ceràmica que pertanyen a l’època de 
ferro. La noticia d'aquest jaciment es deu a Vicenç Renom 
Costa "notes arqueològiques inèdites del Vallés Central".

Segons Joaquim Marsal i Soler, quan es construí la tercera 
fàbrica del Polígon Industrial Can Burgués accedint des de 
Santa Magdalena, es varen descobrir restes d'un possible 
forn i una gran quantitat de tègules romanes. 

Per la gran proximitat entre aquestes dues zones es creu 
que poden correspondre al mateix jaciment. No es sap com 
pot estar l’estat de conservació d’aquest jaciment.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Segons Josep Estrada i Garriga es tracta d'un jaciment que 
pertany a la cultura pre-ibèrica denominada Hallstattica
(època de ferro). 

Segons Joaquim Marsal i Soler quan es construí una de les 
fabriques del Polígon Industrial Can Burgués es varen 
descobrir restes d'un possible forn i una gran quantitat de 
tègules romanes. 

Octubre de 2002: Joaquim Marsal Soler ens proporciona 
informació sobre la localització exacta del lloc, data i 
circumstancies de les troballes.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

ESTRADA, J ; VILLARONGA, L. / La “Lauro” monetal y el 
hallazgo de Cànovas (Barcelona) / Ampurias / Barcelona / 
1967 / XXVIII

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 13956



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Burgués                                                               8.18 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).
Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.
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Jaciment Via Augusta                                                        8.19 
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Important calçada romana que en el seu recorregut 
passava pel Vallès entre Semproniana (Granollers) i 
Arraona (barri de la Salut de Sabadell), travessant d'est 
a oest l’actual municipi de Palau-solità i Plegamans. 
Franqueja Palau-solità i Plegamans per entorns molt 
diversos, des dels camps del nord de Can planes, creua 
la Carretera de B-14, traspassa el Polígon industrial de 
Caldes i més tard el Parc de l’Hostal del Fum per acabar 
de la Riera de Caldes als camps de Can Perera i Can 
Gavarra.

430596 / 4601380

Sòl No Urbanitzable/ Sòl Urbanitzable/ Sòl Urbà (polígon 
industrial).

Agroforestal d’especial valor d’espais connectors PTMB 
(Clau 21a) / Sistemes d’espais lliures, equipaments i viari 
(Clau V4, E10, X) i zones industrial del polígon.

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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Protecció existent
No presenta cap protecció en l’actualitat. 
Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

AULADELL MARQUÈS, J / Un dels primers colons romans a 
Boada Vell / Quatrepins, Quaderns de Cultura / Palau-solità / 
1995 / 9
CASTELLS MANENT, T / La via Augusta al Vallès Central / 
Quatrepins, Quaderns de Cultura / Palau-solità i Plegamans / 
1997 / 14
ESTRADA GARRIGA, J / Can Mulà, de Gallecs ( Mollet del 
Vallès) / Butlletí Agrupació Excursionista de Granollers / 
Granollers / 1961
ESTRADA, J / Vías de poblamiento romanos en el territorio
del Área Metropolitana de Barcelona / Barcelona / 1969
MAYER, M; RODÀ, I / La romanització del Vallès segons 
l’epigrafia / Sabadell / 1984
MIRÓ, C.; FOLCH, J.; MENÉNDEZ, F.X / El procés de 
romanització al curs mig de la riera de Caldes ( Vallès 
Occidental), estat de la qüestió / Actes de les I Jornades 
Internacionals d’Arqueologia romana / Granollers / 1987
PALLÍ AGUILERA, F / La Vía Augusta en Cataluña / 
Bellaterra / 1985
PARDO, J. / Transformació del paisatge i organització del 
poblament en època romana al Vallès Oriental / Limes / 
Cerdanyola del Vallès / 1990 / 0
SAURA, P / Primeres dades sobre el poblament romà de 
Santa Perpètua de la Mogoda / Estudios de la Antigüedad / 
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra / 1986 / 3
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 13961

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Obra pública, via.

Cronologia

-218 / 476 Romà. 

Descripció

Els romans van establir una important xarxa de 
comunicacions. Una de les vies romanes més importants era 
la que unia Gades (Cadis) amb Roma, passant per 
Catalunya i concretament pel Vallès. El traçat interior de la 
Via Augusta, passava per l’actual terme municipal de Palau-
solità i Plegamans, en el tram compres entre les mansions 
de Semproniana (Granollers) i Arraona (barri de la Salut de 
Sabadell). 

Entre aquests dos punts sabem que la vil·la passava per 
Lliça de Vall, creuava el camí de la Creu de Baduell (que 
anava de Mollet a Caldes de Montbui per la serra de 
Plegamans), seguia per Can Molar, Can Viola, arribava a 
Gallecs, travessava el camí de Mollet a Plegamans (a dalt de 
la serra) i descendia cap a la vall de la riera de Caldes 
justament a l’Hostal del Fum, on creuava la riera i la via 
s'enfilava a la serra pel lloc més practicable de la timba. En 
aquest punt es poden observar encara les restes, gairebé
enterrades, del que sembla ser un antic forn de ceràmica i 
pels voltants es poden trobar amb fragments de ceràmica (la 
localització d'aquest forn ens ha estat indicada per en 
Joaquim Marsal i Soler, un bon coneixedor d'aquests temes). 

Finalment la via, ja a dalt de la serra a ponent de la riera de 
Caldes, es trobava amb el camí carener de Mogoda a 
Sentmenat i seguia de dret cap a Polinyà. Avui dia aquest 
important testimoni arqueològic encara es pot seguir en 
molts trams. En aquest terme municipal també es situa una 
important cruïlla de camins romans, concretament en l’Hostal 
del Fum. Allà mateix i abans de travessar la riera de Caldes, 
la Via Augusta enllaçava amb la via interior que anava del 
municipi d’Aquae Calidae (Caldes de Montbui) fins a la 
colònia de Barcino, l’anomenat posteriorment Camí Ral o 
Reial. Molt a prop d'aquesta cruïlla hi havia, al nord, la 
important vil·la romana de Boada, i al sud una altra possible 
vila (Can Veire) i un altre hostal (Can Jornet).

L’esta de conservació de la Via Augusta en el municipi de 
Palau-solità i Plegamans és molt dolent; ja que en una bona 
part del sòl no urbanitzable s’han realitzat molts moviments 
de terra que han desfigurat la traça de la via, i pràcticament 
el resta del traçat es troba en sòl urbà (polígon industrial), 
amb l’edificació i la urbanització totalment consolidada.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment Via Augusta                                                        8.19 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ
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Jaciment de Can Periquet 8.20 
__________________________________________________________________________________________________

Casa pairal situada entre la urbanització de Can Maiol i 
el barri de La Tenda Nova, arran mateix de la carretera 
de Caldes de Montbui (C-59), en el costat est. A la casa 
s’hi arriba per  l’Avinguda Catalunya.

432010 / 4603190

Sòl Urbanitzable (SUD- 05. Can Maiol Nord)

Sistema d’espais lliures (Clau V4 i V6) i Zona residencial 
del nou sector

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Restes arqueològiques indeterminades en superfície.

Cronologia

14 / 192 Romà Alt Imperi. 

Descripció i noticies històriques

Segons Josep Estrada i Leandre Villaronga, en els terrenys 
de Can Periquet s'han trobat restes romanes d’època 
imperial que possiblement corresponen a una vil·la, però que 
tanmateix són indeterminades. La referència de Estrada i 
Villaronga a aquest jaciment es deu a una notícia de Vicenç
Renom Costa "notes arqueològiques inèdites del Vallès 
Central".

Consta que l’estat actual de conservació es força dolent.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

ESTRADA, J / Vías i poblamiento romanos en el territorio del 
Área Metropolitana de Barcelona / Barcelona/ 1969

ESTRADA, J; VILLARONGA, L / La “Lauro” monetal y el 
hallazgo de Cànoves  ( Barcelona) / Barcelona/ 1967

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 13963
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.
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Camps de conreu de la masia Can Figueres, situats prop 
de Can Torrents. Aquesta zona urbana es troba 
envoltada d'urbanitzacions contigües al Torrent de 
Caganell. S’accedeix pel camí de la serra.

432250 / 4605190

Sòl Urbà No Consolidat (PMU-06. Font de Sant Josep), 
Sol Urbà (PAU-16.Can Figueres / Barri dels Turons i Can 
Falguera)

Sistemes i zones residencials dels barris de Can 
Falguera i Els Turons.

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

Jaciment de Can Figueres (prop de Can Torrents) 8.21 
__________________________________________________________________________________________________
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DESCRIPCIÓ GENERAL
Tipus de troballes

Material arqueològic en superfície.

Cronologia

-218 / 476 Romà.

Descripció i noticies històriques

Llaurant els camps de conreu de la masia Can Figueres, 
situats prop dels terrenys de Can Torrents, Benet Sagués
trobà dues gerretes romanes, que segons la seva opinió
podien ser d'ofrena o d’enterrament, tanmateix no es 
localitzaren restes humanes ni cap tipus d’element atribuïble 
a un lloc d’enterrament. Es desconeix la data de la troballa. 
Els materials foren donats al museu per Benet Sagués.

Segons Estrada i Villaronga, en els terrenys de Can Figueres 
s'han trobat restes indeterminades d’època romana. La 
notícia d'aquest jaciment es deu al mateix Estrada "notes 
arqueològiques inèdites del Vallès Occidental". Aquesta 
zona estaria situada entre el punt quilomètric 7+600 i 8+100. 
Inclouria els camps d'ambdós laterals de la traça i el turó "Els 
Torrents". Al llarg dels últims anys, especialment en aquest 
turó i els camps circumdants, s'ha anat documentant de 
manera superficial material d’època ibèrica i romana 
(gerretes d'ofrena, ceràmica ibèrica, ceràmica sigil·lada, ...), 
que ens indicaria l’existència a la zona d’un possible 
assentament i lloc d’habitació d’aquests períodes. Es suposa 
que l’estat de conservació es deficient.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat.  Inclòs en l'inventari 
de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

BARBERÀ, J / Formació i desenvolupament de la cultura 
ibèrica al Vallès / Limes, Revista d’Arqueologia / Cerdanyola 
del Vallès / 1990 / 0

CASAS, T; ENRICH, R; FONT, X / Aproximació al 
coneixement del món rural romà al Valles Occidental / 1988

ESTRADA, J / Vías y poblamiento romanos en el territorio
del Área Metropolitana de Barcelona / Barcelona / 1969

ESTRADA, J. ; VILLARONGA, L / La “Lauro” monetal y el 
hazallgo de Cànoves (Barcelona) / Barcelona / 1967

VENTURA VILA, L / El meu poble / Moià / 1988

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 13964

Jaciment de Can Figueres (prop de Can Torrents) 8.21 
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció de la rebaixa del terreny o dels moviments de 
terres. Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés 
algun indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.

Jaciment de Can Figueres (prop de Can Torrents) 8.21 
__________________________________________________________________________________________________
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Jaciment de la Barriada de Can Falguera 8.22 
__________________________________________________________________________________________________

Terrenys en la part posterior de la masia Can Falguera, 
quasi al límit nord del terme municipal, al marge dret de 
la carretera a Caldes de Montbui (C-59). Molt a prop de 
l’antic Camí de la Creu de Baduell. L’edifici es situa al 
bell mig d’una zona residencial. Es situa en un turó a 
l’encreuament del carrer Major, carrer de la drecera i 
carrer de Can Mas. L’entorn immediat es caracteritza per 
construccions de baixa alçada, principalment habitatges 
unifamiliars aïllats.

432625 / 4605480

Sòl Urbà.

Sistema d’espais lliures i d’equipaments (Clau E3, E4 i 
V4) i zona residencial (clau 6c1)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Barriada de Can Falguera 8.22 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Fragments ceràmics a l’aire lliure.

Cronologia

-650 / -50 Ferro-Ibèric.

Descripció i noticies històriques

Segons Joaquim Marsal i Soler, al començar a edificar-se els 
terrenys ubicats en la part posterior de la masia Can 
Falguera (en l’actualitat barri de Can Falguera), cap als anys 
60 del segle XX, es varen trobar fragments de ceràmica 
ibèrica pintada.

El jaciment es troba en una zona urbana totalment 
consolidada, amb la urbanització feta i amb les parcel·les 
edificades; i per tant, sembla lògic que en l’actualitat el 
jaciment es trobi pràcticament destruït o en molt mal estat de 
conservació.

Per altra banda, tenim el propi edifici de la masia de Can 
Falguera, situat enmig de les parcel·les edificades de la 
Barriada de Can Falguera i rodejat d’espai verd, el qual ja 
constitueix per si mateix un espai d’expectativa arqueològica 
pel fe de tractar-se d’un antic mas ja existent en època 
medieval i que pot oferir restes arqueològiques en el seu 
subsòl i el seu entorn immediat.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

BARBERÀ, J / Formació i desenvolupament de la cultura 
ibèrica al Vallès / Limes, Revista d’Arqueologia / Cerdanyola 
del Vallès / 1990 / 0

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 13966



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de la Barriada de Can Falguera 8.22 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Planes                                                  8.23 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

Aquest jaciment queda just a l’esquerra del camí que va 
des de la masia Julià a la masia de Can Joan Feliuà.
Aquest jaciment es situa, en part, damunt del traçat de la 
carreteraC-59. La part actualment coneguda i ja 
excavada del jaciment ocupa una àrea amb una extensió
aproximada d'uns 1000 m2, dins el terme municipal de 
Palau-solità i Plegamans i Mollet.
Aquest jaciment es situa actualment en un entorn 
fonamentalment de caràcter agrícola (encara que son 
sòls urbanitzables a transformar amb ús industrial).

432410 / 4601900

Sòl Urbanitzable (SUD-10. Industrial Llevant)

Zona industrial

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Planes                                                  8.23 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Assentament i explotació agrícola amb camp de sitges.

Cronologia

-900 / -600 Bronze Final III / Ferro-Ibèric Antic.

Descripció i Notícies històriques

En el procés de traçat de la carretera C-59 s'han documentat 
una sèrie de retalls circulars en el substrat natural. Es tracta 
de 15 sitges que quedaven afectades directament pel traçat 
de la carretera C-59. Totes les sitges són de planta circular, 
fons pla, i varien en la seva profunditat, diàmetre i fons, amb 
diàmetres d'entre 1 i 2 metres i profunditats que oscil·len 
entre 0'50 i 1'20 metres. L'estat de conservació no és gaire 
bo, ja que en la majoria d'estructures es conserva menys de 
la meitat de l’original. Degut al diferent nivell d'arrasament 
del terreny, les sitges situades més al nord només han 
conservat el tram final de l’estructura, mentre que les 
ubicades més al sud permeten evidenciar que originàriament 
tenien forma de "pera", és a dir, la boca estreta i el fons molt 
més ample.

El material arqueològic recuperat situa cronològicament el 
jaciment entre el bronze final i la primera edat del ferro, en 
concret entre els segles VII-VI aC. Es tracta d'un conjunt de 
ceràmiques reduïdes fetes a mà amb decoració en forma de 
cordons o pentinats. També es detecta la presencia d'algun 
fragment informe de bronze, restes de molí, fragments de 
tovot i una destral d'aparença neolítica.

Aquest jaciment es situa just damunt del traçat de la nova 
variant, entre els punts quilomètrics 4+560 i 4+620, ja que va 
ser durant les obres d’aquesta que es trobaren les restes; i 
per tant, tot fa pensar que una part d’aquest jaciment es 
troba totalment destruït. Per altra banda, i considerant les 
característiques i la naturalesa d’aquests assentaments 
protohistòrics tipus camps de sitges, els quals presenten 
certa extensió i dispersió de les estructures, és molt possible 
que el jaciment s’estengui a banda i banda de la carretera i 
de l’espai ja excavat, cap als camps del costat.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 
Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 13967



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Planes                                                  8.23 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Gordi 8.24 
__________________________________________________________________________________________________

La zona es troba a 1 km en línia recta del nucli urbà, en 
direcció est. S'arriba seguint la C-59 de Mollet direcció
Caldes de Montbui. El jaciment es localitza al marge est 
de la riera de Gallecs i a l’oest de Can Figueres i 
Palaudalba.

432395 / 4604398

Sòl No Urbanitzable.

Agroforestal d’especial valor de connectivitat amb el 
PDU de Gallecs (PTMB) (Clau 21b)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Gordi 8.24 
__________________________________________________________________________________________________

Les sitges estan molt concentrades a la zona sud-est del 
jaciment, mantenint poc espai de separació entre elles. 
Aquesta concentració va disminuint en direcció nord, on les 
estructures estan més distanciades. A la banda oest del 
jaciment s'hi localitza únicament el retall rectangular, i és 
possible que a les proximitats hi hagi més restes.

Seria lògic pensar que amb els treballs de moviment de 
terres del terreny durant les obres de l’antiga carretera, part 
de les estructures d’aquest jaciment haurien desaparegut. 
Tanmateix, i considerant les característiques i la naturalesa 
d’aquests assentaments tipus camps de sitges, els quals 
presenten certa extensió i dispersió de les estructures, és 
molt possible que el jaciment s’estengui a banda i banda de 
la carretera i de l’espai ja excavat, cap als camps del costat.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 13970

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Assentament i explotació agrícola en camp de sitges.

Cronologia

284 / 1150 Roma Baix Imperi / Medieval. 

Descripció i noticies històriques

El jaciment es troba en els terrenys dits de Can Gordi o de 
"La Granja", pertanyent al Centre Educatiu Els Castanyers, 
en una àrea compresa entre el punt quilomètric 7+100 i 
7+180.

Durant els treballs d'extracció del terreny vegetal, realitzats 
amb una màquina excavadora giratòria i amb la realització
d’una intervenció arqueològica l’any 2003, es van 
documentar una sèrie de retalls circulars en el terreny natural 
– sitges -. Es van localitzar un total de 18 estructures: 17 
sitges circulars i un retall irregular de dimensions 
considerables. El tipus de ceràmica recuperada fa pensar en 
una cronologia que es situaria entre el període tardoromà i 
l’alta edat mitjana. Tot i que s'ha de tenir present que en una 
sitja s'ha trobat material més antic, d’època del bronze final, 
ibèric i roma.

En la delimitació del jaciment es recuperaren ceràmiques 
fetes a torn, pivots d’àmfora tardoromana i tègules romanes 
(Velasco - Piera, intrvenció 2003). D'altra banda, l’estudi de 
la ceràmica trobada al rebliment de diferents estructures 
indica una amortització de les mateixes entre el segle IX i XI 
(Marc Piera, intervenció 2003).

El terreny on s'ha detectat el jaciment arqueològic no és 
uniforme, presenta un desnivell en direcció oest, amb dues 
terrasses molt marcades a cada extrem del jaciment amb 
una orientació E-O.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Gordi 8.24 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del nucli de La Sagrera 8.25 
__________________________________________________________________________________________________

Zona urbana situada a l’oest del nucli urbà de Palau-
solità i Plegamans.
L’àmbit del jaciment coincideix amb el nucli antic de La 
Sagrera, al voltant de l’església.

430857 / 4604132

Sòl Urbà.

Sistema viari (Clau Xr), d’equipaments (Clau E4) i Zona 
casc antic (Clau 1b)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del nucli de La Sagrera 8.25 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Necròpolis de l’església de Santa Maria de Palau-solità.

Cronologia

Edat Mitjana amb possibles assentaments l’epoca Romana.

Descripció i noticies històriques

Al juny del 2006 es va portar a terme un seguiment 
arqueològic degut a la proximitat d'unes obres i l’església 
Santa Maria de Palau-solità i la seva Sagrera. Es van 
realitzar dues rases per col·locar canonades de gas a la 
cantonada del carrer Can Jan.

Es van localitzar tres fosses simples a la rasa est - oest 
(l’altra rasa anava orientada de nord-sud). No presentaven 
material associat, la qual cosa va impedir poder precisar la 
cronologia. Es creu que la orientació dels cossos seria nord-
sud, però no es va poder confirmar, ja que la poca obertura 
de les rases i la no connexió dels ossos dificulta aquesta 
dada. La orientació ens donaria la pista de que la cronologia 
seria posterior a l’edat mitjana.

L’àmbit d’aquest jaciment, segons l’inventari de la 
Generalitat, és reduïa només a una petita zona al costat de 
l’església. S’ha vist convenient d’incloure tot el nucli de La 
Sagrera, com a jaciment arqueològic, ja que per la posició
que aquesta ocupa seria lògic pensar en un assentament de 
dimensions més grans. Sembla evident que, en un casc 
antic d’aquestes característiques, les possibles troballes 
arqueològiques poden estendre’s en tot el seu àmbit.  

No obstant, es de suposar que la conservació del jaciment 
ha de ser molt precària, per trobar-se en un àmbit de 
construccions molt consolidades.

Proteccíó existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 15429



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del nucli de La Sagrera 8.25 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Maiol 8.26
__________________________________________________________________________________________________

La masia es situa a la zona sud del municipi de la població, 
relativament allunyada de les zones residencials, 
concretament al carrer del Montseny. La masia conté en el 
seu entorn bona terra de conreu, i a prop del bosc.

432245 / 4602721

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforstal d’especial valor de connectivitat amb el 
PDU de Gallecs (PTMB) (clau 21b), Sistema General 
d'Espais Lliures Agrícola-forestal inclòs en el PDU de 
l’ACTUR de Sant Maria (clau SdAf) i Sistema d'Equipaments 
(PDU) (Clau SdEa).

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Maiol 8.26
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Material i fragments a l’aire lliure.

Cronologia

-5500 / -2200 Neolític

Descripció i Notícies històriques

Cap a l’any 1965 en Pere puigdomènech Riera es trobava 
sembrant a mà un terreny ( que no ere de la seva propietat) 
situat sobre la Masia de can Maiol, tocant el camí de la 
Serra, quan visualitzà a la superfície del camp un objecte 
que licridà l’atenció. No sabia exactament de què es 
tractava, però el va agafar. Segons Puigdomènech, continuà
inspeccionant les àrees properes al lloc de la troballa però 
no aparegué res més. Després, el senyor lluís Ventura (bon 
afeccionat local, i encarregat del Museu Parroquial durant 
gran part de la seva vida) li va explicar que es tractava d’una 
destral neolítica de pedra polimentada. La peça fou donada 
al museu pel senyor Joaquim Puigdomènech, pare d’en 
Pere.

La zona del jaciment estaria situada entre el punt quilomètric 
5+100 i 5+600 de la variant de la carrertera C-59, a ambdós 
laterals d’aquesta. Inclouria els camps que hi ha al costat de 
la traça i la C-155 de Granollers a Sabadell. Peròtambé la 
masia de Can Maiol, de la qual pren el nom el jaciment.

Al llarg dels últims anys, en aquest zona s’ha anat localitzant 
material neolític en superfície ( destrals lítiques, ceràmica, 
etc.).

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

CASTELLS MANENT, T;GARCIA CARRERA, R/ Els primers 
agricultors del neolític a Caldes de Montbui, Palau de 
Plegamans i Santa Perpètua de la Mogoda/ Terrassa / 1989

MARTÍN, A / El Neolític i el Calcolític al Vallès / Limes/ 
Cerdanyola del Vallès / 1990 / 0

VENTURA VILA, L / El Mmeu poble/ Moià / 1988

VENTURA VILA, LI / Trenta anys d’arqueologia local / 
Quatrepins, Quaderns de Cultura / Palau-solità i Plegamans / 
1994/ 7



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Maiol 8.26
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Cal Samarruga 8.27 
__________________________________________________________________________________________________

Pel Camí de Sta. Magdalena s’arriba a un petit veïnat 
que ocupa part del tossal on en època medieval hi havia 
hagut la Comanda Templera de Palau del Vallès. Situat 
a migdia de Palau-solità, en una petita elevació a la riba 
dreta de la riera de Caldes es troba envoltat per edificis 
dedicats a ramaderia.

431044/ 4603409

Sòl No Urbanitzable.

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Cal Samarruga 8.27 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Fragments de diverses peces trobades a l’aire lliure.

Cronologia

284 / 476 Romà Baix Imperi.

Descripció i Notícies històriques

En fer-se la claveguera general davant la casa de cal 
Samarruga.

Quan es va obrir el camí de Sentmenat per a fer la 
claveguera general, davant la casa del Sr. Samarruga va 
sortir material molt divers: àmfores molt senceres, una roda 
de molí i ceràmica estampillada del segle VI-VII. Encara que 
la casa segueix existint, la part que ocupa el camí es podria 
prospectar per veure si és possible recuperar més material 
per ajudar les conclusions, sobretot pel que fa a la ceràmica 
estampillada de la que es coneixen paral·lels ben propers 
(Coves de Guanta). 

Aquesta part del jaciment es troba força malmès.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona ni en el de 
la Generalitat de Catalunya. 

Bibliografia

No s’han trobat referències bibliogràfiques.

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament. 

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient. Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe 
favorable del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà
exigir, com a condició per a l'execució de les obres, la 
realització i l'execució d'un projecte arqueològic. Per altra 
banda, quan s’executin les obres es realitzarà un seguiment 
d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració. En determinats casos es concedirà la 
llicència condicionada al control d’un arqueòleg en l’obra, en 
el moment de la intervenció del rebaix del terreny o dels 
moviments de terres. Si en les tasques d’inspecció i de 
control es detectés algun indici de resta, es pararà l’obra i es 
faran estudis arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Can Catxo / Cal Mas / Vil·la romana de San ta Magdalena                                                      8.28 
__________________________________________________________________________________________________

Pel Camí de Sta. Magdalena s’arriba a un petit veïnat 
que ocupa part del tossal on,  a uns metres, en època 
medieval hi havia hagut la Comanda Templera de Palau 
del Vallès. Situat a migdia de Palau-solità, en una petita 
elevació a la riba dreta de la riera de Caldes es troba 
envoltat per edificis dedicats a ramaderia.

431054 / 4603351

Sòl No Urbanitzable.

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL), mantenint el nivell de 
protecció existent.

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Fragments de diverses peces trobades a l’aire lliure.

Cronologia

-218 / 476 Romà.

Descripció i Notícies històriques

El material recollit pels voltants de la masia de Can Catxo, a 
prop de la riera, és d’època romana: fragments de ceràmica 
sigil·lata, campaniana, comuna, emporitana, vasets vidre, 
tègula amb inscripcions. No s'hi ha efectuat cap excavació ni 
prospecció metòdica, però actualment s'han fet noves 
construccions al voltant i es fa difícil poder-les realitzar.

Es considera molt precari l’estat d’aquesta part del jaciment.

Cap a principis dels anys 50 es fan les troballes i LI. Ventura 
hi fa una recollida superficial.

Protecció existent

Inclòs en l'inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia
SUBIRANA, R / Obra Sabadellenca 1953-1978 / Sabadell / 
1979. 

VENTURA, LI / El meu poble/ Caldes de Montbui / 1985

Jaciment de Can Catxo / Cal Mas / Vil·la romana de San ta Magdalena                                                      8.28 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL), mantenint el nivell de 
protecció existent.

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament. 

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient. Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe 
favorable del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà
exigir, com a condició per a l'execució de les obres, la 
realització i l'execució d'un projecte arqueològic. Per altra 
banda, quan s’executin les obres es realitzarà un seguiment 
d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració. En determinats casos es concedirà la 
llicència condicionada al control d’un arqueòleg en l’obra, en 
el moment de la intervenció del rebaix del terreny o dels 
moviments de terres. Si en les tasques d’inspecció i de 
control es detectés algun indici de resta, es pararà l’obra i es 
faran estudis arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Santa Magdalena                                                      8.29 
__________________________________________________________________________________________________

Pel Camí de Sta. Magdalena s’arriba a un petit veïnat 
que ocupa part del tossal on en època medieval hi havia 
hagut la Comanda Templera de Palau del Vallès. Situat 
a migdia de Palau-solità, en una petita elevació a la riba 
dreta de la riera de Caldes es troba envoltat per edificis 
dedicats a ramaderia.

431145 / 4603200

Sòl No Urbanitzable.

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Santa Magdalena                                                      8.29
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament. 

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient. Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe 
favorable del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà
exigir, com a condició per a l'execució de les obres, la 
realització i l'execució d'un projecte arqueològic. Per altra 
banda, quan s’executin les obres es realitzarà un seguiment 
d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració. En determinats casos es concedirà la 
llicència condicionada al control d’un arqueòleg en l’obra, en 
el moment de la intervenció del rebaix del terreny o dels 
moviments de terres. Si en les tasques d’inspecció i de 
control es detectés algun indici de resta, es pararà l’obra i es 
faran estudis arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Degut a la proximitat i desenvolupament al llarg del camí de 
Sta. Magdalena dels jaciments de Can Catxo, Cal 
Samarruga i la Capella de Sta. Magdalena, es creu 
convenient definir una nova àrea, degut a les nombroses 
troballes realitzades en aquest indret, que poden estar 
relacionades amb els altres jaciments.

Tipus de troballes

Fragments de diverses peces trobades a l’aire lliure.

Cronologia

No es té cap tipus de cronolgia d’aquest jaciment, però 
possiblement és una continuació dels jaciments de Cal 
Catxo, Cal Samarruga i la Capella de St. Magdalena, amb 
les cronologies corresponents següents: -218 / 476 Romà, 
284 / 476 Romà Baix Imperi, 1150 / 1789 Medieval / Modern.

Descripció i Notícies històriques

Al 1140 S'estableix la Comanda Templera de Palau del 
Vallès, tal vegada al temple de Sant Joan, documentat a 
Palau el 1070, o bé a un temple de nova construcció. 

L’any 1283 Es desplaça la comanda del Vallès a Barcelona. 

Es cita per primer cop, l’any 1581, la capella de Santa 
Magdalena (antiga capella de la Comanda Templera) sota 
aquest patronatge, que sembla haver tingut diverses 
advocacions al llarg de la seva historia (com ara església del 
Sant Sepulcre).

Al segle XVII El temple es troba custodiat per un ermita 
obligat a dir-hi una missa mensualment. El temple esdevé
sufragània de la parròquia de Santa Maria de Palau-solità. 

La capella es desamortitzada l’any 1870. Passa a tenir 
funcions de magatzem i estable. 

És al segle XX quan, l’esfondrament de l’absis de la capella 
a causa d'una esllavissada del terreny fet que va provocar 
grans desperfectes a la volta del temple.

Protecció existent

No està Inclòs en l’inventari de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

No s’han trobat referències bibliogràfiques



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Puighebreuada 8.30 
__________________________________________________________________________________________________

Turó de Puighebreuada, damunt del torrent de Can 
Duran. Situat en una urbanització entre Can Clapés i la 
Sagrera. S’hi pot arribar fàcilment des del barri de la 
Sagrera en direcció al cementiri.

430285 / 4604096

Sòl Urbà

Zona residencial en el polígon PAU-20. Puighebreuada.

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de Puighebreuada 8.30 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Lloc d’enterrament Inhumació aïllat.

S’han realitzat bastants tipus de troballes en aquest indret.

Cronologia

Aquest jaciment es data entre els anys -218 i 476 (Romà).

Descripció

Sembla que per les descripcions que es realitzen en la fitxa 
de la Generalitat, el jaciment al que es fa referència és en 
aquest emplaçament, i per tant semblaria equivocada la 
posició en el plànol que es determina en l’Inventari de la 
Generalitat.

Quan es construïa la claveguera per aquesta nova zona van 
aparèixer enterraments en tègula que foren recollits per LI. 
Ventura. Segons ell mateix es tractava de 2 o 3 
enterraments del que no es van recollir els esquelets, sinó
només les tègules i una àmfora romana de s.I. (sencera).

Sembla que aquest jaciment es troba força en mal estat de 
conservació, degut a una sèrie d’obres de clavegueram que 
s’han realitzat en la zona.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

La descripció de l’àmbit coincideix amb el que es determina 
a la fitxa Inclosa en l'inventari de la Generalitat de Catalunya, 
però no amb la seva posició respecta amb el plànol que 
s’adjunta en la fitxa corresponent d’aquest inventari,  que 
coincidiria amb el jaciment que es determina en aquest 
Catàleg en la fitxa 8.14.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de l'entorn del Castell de Plegamans                                                   8.31 
__________________________________________________________________________________________________

El Castell de Plegamans es situa a llevant de la població
de Palau de Plegamans, en el cim del turó més alt de 
l’entorn nomenat la Serra. Aquest presideix des de la 
Serra tota la plana de Palau-solità i Plegamans. S’hi 
accedeix pel carrer del Castell. L’àmbit coincideix amb 
l’entorn immediat dels jardins del Castell.

431930 / 4604070

Sòl Urbà No Consolidat. PAU-09 El Castell

Sistema d’equipaments i zona verda (Clau E4 i V4)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de l'entorn del Castell de Plegamans                                                   8.31 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Material arqueològic a l’aire lliure.

Cronologia

Es considera que la part més antiga del castell és del s. X-
XI, però per la posició i implantació d’aquest en el territori, tot 
fa pensar en restes i vestigis de construccions molt més 
anteriors, ja que no gaire lluny d’ell, s’han trobat restes del 
neolític, de l’època del bronze, dels ibers i dels romans.

Descripció

Degut a la posició estratègica i situació elevada del castell 
sobre la vall, i a les restes que s’han trobat del neolític, de 
l’època del bronze, dels ibers i dels romans, molt a la vora 
d’aquest, s’ha cregut convenient de preservar l’entorn 
immediat d’aquest element singular (residència fortificada) 
com a jaciment arqueològic, ja que és molt habitual de trobar 
restes i elements arqueològics en aquestes circumstancies i 
situacions, ja que les antigues implantacions s’ubicaven 
sempre aprofitant una posició topogràfica estratègica. 

No es pot saber l’estat de conservació d’aquest jaciment.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

No es troba inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona 
ni en el de la Generalitat de Catalunya. 



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de l'entorn del Castell de Plegamans                                                   8.31 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de l'entorn de l'antiga Parròquia de Plega mans 8.32 
__________________________________________________________________________________________________

Just davant del Centre educatiu “Els Castanyers” es 
troba, sobre un terreny lleugerament elevat respecte el 
carrer, les antigues terres de Plegamans on es situa 
l’Antiga Parròquia de Sant Genís de Plegamans. 
S’accedeix fàcilment a través del Camí de la Serra.

432030 / 4604264

Sòl Urbà i Urbanitzable

Sistema d’equipaments  (Clau E1 i E4) i sistema d’espais 
lliures (Clau V4)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA)..

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de l'entorn de l'antiga Parròquia de Plega mans 8.32 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Necròpolis i sagrera de l’església de Sant Genís i lloc 
d’antics assentaments .

Cronologia

L’antiga església romànica de Sant Genis data 
aproximadament del s. XII, però la posició i implantació
d’aquesta en el territori, i el fet que fos una antiga parròquia 
medieval, fa pensar en restes i vestigis molt més anteriors, ja 
que moltes vegades aquest tipus de construccions 
s’implantaven en anteriors assentaments ja consolidats. 

Descripció i Notícies històriques

Degut a la posició estratègica i situació elevada sobre la vall 
d’aquest àmbit, s’ha cregut convenient de preservar l’entorn 
immediat d’aquest element (Antiga Parròquia de Sant Genís
de Plegamans) com a jaciment arqueològic, ja que és molt 
habitual de trobar restes i elements arqueològics en 
aquestes circumstancies i situacions, ja que les antigues 
implantacions s’ubicaven sempre aprofitant una posició
topogràfica estratègica. 

Es desconeix l’estat de conservació del jaciment però molt 
possiblement s’hi puguin trobar restes d’enterraments de la 
necròpolis de l’església, sitges i construccions de la sagrera
medieval o d’altres vestigis més antics en bon estat.

Així mateix, la presència del mateix edifici de l’església 
romànica de Sant Genís ja ens indica la possible existència 
de restes arqueològiques en el seu subsòl i en el seu entorn 
immediat, tal com ens ha confirmat l’arqueologia de les 
esglésies, amb nombrosos exemples excavats per tota la 
comarca. D’aquesta manera, se’ns constata l’existència 
d’una gran àrea i espai d’expectativa arqueològica a tot 
l’espai i terrenys circumdants de l’església.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

No es troba inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona 
ni en el de la Generalitat de Catalunya. 



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment de l'entorn de l'antiga Parròquia de Plega mans 8.32 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Barri de Sant Roc                       8.33 
__________________________________________________________________________________________________

Situat al límit del Barri de Sant Roc entre els carrers de 
les Torres i de la Font.

431005 / 4605500

Sòl No Urbanitzable.

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Localització:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Barri de Sant Roc                          8.33 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Construcció a l’aire lliure (possible molí).

Cronologia

Època Medieval.

Descripció

Es tracta d’una construcció feta amb maçoneria de carreus
de pedra ben cairejats lligats amb morter de calç i ordenats 
en filades horitzontals paral·leles configurant un aparell de 
factura medieval (datable entre el segle XII i XIV), de la qual 
actualment només s’observen dos murs perpendiculars que 
sobresurten del talús de terres actual, i que formen una 
cantonada en una zona de canvi de pendent del terreny.

Destaca en un dels murs, un arc fet amb carreus que permet 
enretirar el parament i crear una cavitat actualment mig 
colgada per la terra. Es desconeix la utilitat d’aquesta.

També es pot observar com el mur paral·lel a les corbes de 
nivell tenia continuïtat més enllà del mur que el subjecta 
perpendicularment, però que aquest ha estat esfondrat o es 
troba colgat de terres.

Seria del tot necessari i convenient efectuar una simple 
neteja de les terres i la vegetació que cobreixen i rebleixen
aquesta sòlida i antiga construcció, per tal de determinar-ne 
la seva morfologia, característiques físiques i entitat, i poder 
fer-ne la pertinent valoració patrimonial. 

No es pot assegurar el verdader ús d’aquest element, però 
es creu que aquesta construcció podia servir per contenir el 
caudal d’aigua provinent de la zona més elevada del terreny, 
a manera de bassa o cisterna, canalitzar-la i fer moure 
alguna construcció hidràulica tipus molí, o fins i tot podria 
correspondre a la mateixa estructura del cos del molí, 
concretament la seva part inferior a on hi hauria les rodes.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

No es troba inclòs en l’Inventari de la Diputació de Barcelona 
ni en el de la Generalitat de Catalunya. 



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Jaciment del Barri de Sant Roc                          8.33 
__________________________________________________________________________________________________

En determinats casos es concedirà la llicència condicionada 
al control d’un arqueòleg en l’obra, en el moment de la 
intervenció del rebaix del terreny o dels moviments de terres. 
Si en les tasques d’inspecció i de control es detectés algun 
indici de resta, es pararà l’obra i es faran estudis 
arqueològics més exhaustius.

En molts casos i depenent de la classe, tipus o afectació que 
comporti la d’intervenció, només es realitzarà el control de 
l’arqueòleg en la fase de la direcció d’obra, i segons a criteri 
del Departament de Cultura.

Per altra banda, s’ha de mantenir en tot moment la 
construcció feta amb murs de maçoneria de carreus de
pedra, el material, la textura, i el cromatisme, així com tot els 
elements singular i originals.

S’ha de respectar en tot moment la visibilitat total de la 
construcció feta de murs, tenint cura dels elements que es 
puguin posar al seu voltant, per tal que tinguin una certa 
harmonia, sense desmerèixer i competir amb l’element en 
qüestió. Mantenir aquest espai singular amb perfecte estat 
(ordre, neteja, imatge, desbrossada dels elements 
vegetals,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
seva imatge (senyals de tràfic, ròtols, contenidors, 
instal·lacions urbanes, caixes, cables,...).

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element (menhir) i el seu entorn immediat. Només 
es podran realitzar actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat. En aquesta 
construcció només es permetran actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració. 

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció d’aquest jaciment és d’Àrea de 
Protecció Arqueològica (APA).

Aquest espai de protecció arqueològica s’ha determinat per 
tenir evidències documentades de troballes de materials, 
antecedents històrics o per altres indicis (memòria històrica i 
popular,...), que constaten l’existència de més restes 
arqueològics. 

Aquesta àrea queda determinada per un àmbit concret que 
es defineix en la fitxa i en els plànols corresponents, en el 
que s’ha de parar especial atenció en el moment en el que 
es vulgui executar una obra i que impliqui moviments de 
terres o modificacions del sòl.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o 
d'activitats, que afecten a aquesta àrea arqueològica, 
s’haurà de sol·licitar informe al Departament de Cultura. 

Com a requisit previ, per a la realització de qualsevol tipus 
d'obra que afecti aquesta zona arqueològica, el Departament 
de Cultura determinarà la necessitat de realitzar 
intervencions arqueològiques, o de realitzar un estudi 
arqueològic segons els criteris que determini aquest 
Departament.

Amb la sol·licitud de llicència d'obres, i abans de la 
concessió d’aquesta, s’haurà de presentar un estudi de la 
incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en 
aquesta matèria. Aquest estudi si s’escau podrà tenir una 
intervenció arqueològica, si és necessari i es creu 
convenient.

Per a la concessió de la llicència caldrà l'informe favorable 
del Departament de Cultura. Aquest  informe podrà exigir, 
com a condició per a l'execució de les obres, la realització i 
l'execució d'un projecte arqueològic.

Per altra banda, quan s’executin les obres es realitzarà un 
seguiment d’intervenció arqueològica, si així ho determina 
l’administració.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

III. ÀREES I ELEMENTS ARQUEOLÒGICS
9. Elements arqueològics



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Localització:

Època construcció/estil:

Propietat:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Es situa al peu del turó del castell,  a uns 20 metres per sota 
de  l’antiga carretera de Caldes, en la plaça situada en la 
intersecció entre el c/ del Monòlit i c/ de la Pedra Llarga.

Prehistòria. Arquitectura megalítica.

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans). 

431738 / 4603737,7

Sòl Urbà.

Sistema viari.

La categoria de protecció és BCIN
El nivell de protecció és Integral (A)

Menhir de la Pedra Llarga 9.01 
_________________________________________________________________________________________________



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Menhir de la Pedra Llarga 9.01 
_________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

Actualment el menhir es situa dins del context de sòl urbà, en 
una placeta formada per la intersecció del c/ de la Pedra 
Llarga (carrer per sota de l’Avda. de Catalunya i paral·lel a 
aquesta), i el c/ del Monòlit.

Descripció / Tipologia

Aquest és un monument megalític (prehistòria), que podria 
haver estat realitzat per a donar una funció religiosa abocada 
al culte dels morts o als poders de les divinitats, o haver estat 
realitzat com a una simple fita, una marca d’un límit territorial 
o un element singular per marcar el poder o el prestigi d’una 
determinada comunitat. 

Es tracta d'un monòlit de pedra no local (sembla la roca de la 
muntanya de Montserrat), que amida 1'80 m 
aproximadament en la part que sobresurt, i que segons LI. 
Ventura fa molts anys van intentar trobar-ne el límit inferior i 
van aprofundir fins a 4 m, sense aconseguir-ho.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

La seva existència es coneix des de sempre al poble de 
Palau.

Existeix la “Llegenda de la Pedra Llarga”, que la relaciona 
amb la construcció del Pont del Diable de Martorell, i 
d’aquesta relació se la coneix també com la “Pedra del 
Diable”.

La presencia d’aquest construcció no és un fet estrany donat 
que tota la comarca del Vallès (oriental i occidental) és molt 
antiga, havent-t’hi moltes troballes de restes megalítics, i 
també molt material romà. 

Aquest menhir és una gran pedra tallada irregularment per la 
mà de l’home i aixecada verticalment.
La solidesa, la dimensió i sobretot el pes són característics 
en aquest tipus de construcció. Per tant, per les dimensions, i 
per la complexitat que en aquells dies podria representar 
realitzar aquest tipus d’element, no podem parlar d’un 
element aïllat fet per un individu o per un grup familiar, sinó
per un grup de gent organitzat, amb una gran participació
col·lectiva, es a dir un treball que ens pressuposa l’existència 
d’una societat complex, que s’estén més enllà del grup 
familiar, amb una organització social important. El treball de 
la pedra, el seu desplaçament i la col·locació final, havia 
d’ésser tasca d’un bon grup de persones, i per els mitjans 
que podien tenir d’un gran nombre d’hores de feina.

És difícil de pensar, en la motivació que va provocar realitzar 
tot això. Podríem considerar dos tipus de motivació, la que 
anomenaríem primària o real, el significat profund de l’obra 
feta, i la que diríem secundària, la mena d’excusa emprada 
per exterioritzar l’autentica raó.
La primera motivació estaria en deixar constància de la 
presència d’un grup prou fort i cohesionat socialment per 
erigir un monument d’aquestes característiques, o 
simplement determinar la propietat de les terres, el poder i el 
prestigi.
El motiu secundari podien ser els diferents motius atorgats, 
com a senyals de necròpolis, restes humans, enterraments, 
indicant un lloc sagrat,..., però en definitiva és molt difícil de 
saber la intenció original de la construcció d’aquests 
elements.
Avui en dia es pot considerar que és una marca d’un original 
límit territorial.
Aquesta es situava just davant del lloc d’unió i desguàs de la 
riera de Sentmenat. Des de ben antic l’orografia marcava les 
fronteres entre les comunitats humanes, serralades, carenes, 
trencalls, qualsevol accident topogràfic o natural s’emprava 
com a límit. El menhir s’ubicava en el lloc més adient per la 
seva visió al travessar la riera aprofitant una elevació del 
terreny que li permetia estar fora de l’abast de les crescudes i 
erosió de la riera.
Aquesta ubicació té una segona interpretació motivada per 
l’antiga presència de camins preromans que creuaven la 
subcomarca, i a partir de la colonització romana tenim 
constància de rutes d’accés. El menhir estava col·locat just al 
peu del camí
El sentit de fita territorial s’ha conservat i utilitzat amb 
posterioritat, aprofitant les qualitats d’immobilitat i 
perpetuació, que es dona al monument.
Durant l’època medieval va servir per a marcar la divisió
parroquial que encara avui es conserva..

Protecció existent
Actualment declarat BCIL.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Bibliografia
VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui/ 1985
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3163
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Menhir de la Pedra Llarga 9.01 
_________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Té un valor històric indiscutible, i alhora es una peça 
important com a testimoni de la prehistòria i de l’arquitectura 
megalítica de Catalunya, ja que construccions d’aquest tipus 
ens poden fer entendre quines costums i quina manera de 
viure tenien aquelles civilitzacions, que ben segur van ser els 
nostres orígens.

Elements a destacar

Destacar el monòlit de pedra de considerables dimensions.

Desajustos

L’element no presenta desajustos importants.

Destacar la mala disposició de l’element en el context urbà.

La urbanització de l’entorn no acompanya gens a potenciar 
la imatge del menhir (mobiliari, grau d’urbanització, cables 
elèctrics, senyals de tràfic, il·luminació, ...).

Seria molt important de canviar la imatge de l’entorn urbà, i 
de realitzar un nou projecte d’urbanització de la plaça i dels 
carrers que l’envolten.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força bo.

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN), mantenint la categoria de protecció
existent.

El nivell de protecció del menhir de la Pedra Llarga és 
Integral (A).

S’ha de mantenir en tot moment l’element de pedra (el 
menhir).

S’ha de respectar en tot moment la visibilitat total d’aquest 
element. Mantenir l’entorn urbà immediat amb perfecte estat 
(ordre, neteja, imatge,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del menhir (senyals de tràfic, ròtols, 
contenidors, semàfors, instal·lacions urbanes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia, mobiliari urbà,...). S’ha de disposar 
d’una il·luminació adequada en la plaça i en l’entorn urbà.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element (menhir) i el seu entorn immediat.

Només es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració del menhir, sempre 
que no es modifiquin les seves característiques (color, 
textura, cromatisme, ...).



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Localització:

Època construcció/estil:

Propietat:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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Monòlit de Can Gibert / Can Tarragona                                                9.02 
__________________________________________________________________________________________________

Aquest monòlit està situat a la Masia de Can Gibert, molt 
proper al terme municipal de Sentmenat. S'hi arriba per 
una camí de carro que arrenca de la urbanització Can 
Duran.

Prehistòria. Arquitectura megalítica.

Propietat privada Masia de Can Gibert/ Can Tarragona

430324,73 / 4605725,63

Sòl No Urbanitzable 

Zona Agroforestal d’especial valor PTMB (Clau 21c) 

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Integral (A)
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Monòlit de Can Gibert / Can Tarragona                                                9.02 
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Tipus de troballes

Cronologia

Descripció

A l’entrada de Can Tarragona o Can Gibert trobem una 
pedra o monòlit d’uns 2,5 m d’alçada, amb unes 
característiques i amb una depressió de forma artificial en un 
dels seus costats, que fa pensar que podria ser un menhir.

Aquest element va ser trobat al bosc dels voltants i 
transportat i col·locat posteriorment com a fita davant del 
mas.

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Té un valor històric indiscutible, i alhora és un testimoni de la 
prehistòria i de l’arquitectura megalítica de Catalunya, ja que 
construccions d’aquest tipus ens poden fer entendre quines 
costums i quina manera de viure tenien aquelles 
civilitzacions, que ben segur van ser els nostres orígens.

Elements a destacar

Destacar el monòlit de pedra de considerables dimensions.

Desajustos

L’element no presenta desajustos importants.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força bo.

Protecció existent

No presenta cap protecció en l’actualitat. 

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

VENTURA, Ll / El meu poble / Caldes de Montbui / 1985

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades del jaciment núm. 3165

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

La categoria de protecció és de Bé Patrimonial d’Interès 
Municipal (BPIM).

El nivell de protecció del monòlit de Can Gibert/ Can 
Tarragona és Integral (A).

S’ha de mantenir en tot moment l’element de pedra (monòlit).

S’ha de respectar en tot moment la visibilitat total d’aquest 
element. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte estat 
(ordre, neteja, imatge,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del menhir.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element (monòlit) i el seu entorn immediat.

Només es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració del menhir, sempre 
que no es modifiquin les seves característiques (color, 
textura, cromatisme, ...).
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IV. PARATGES D’INTERÈS
10. Paratges urbans



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Localització:

Època construcció/estil:

Propietat:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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Es situa al nucli urbà, a l’Av. Nostra senyora de Montserrat, 
ven a prop de l'Església de Sant Genis, a uns 20 metres per 
sota de  l’antiga carretera de Caldes.

Espècimens botànic

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans). 

431568 / 4604574

Sòl Urbà.

Sistema d’espais lliures (Clau V2)

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès Local 
BCIL.

Paratge de l’Alzina de Can Padró 10.01
__________________________________________________________________________________________________
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Descripció

Es tracta d’un paratge urbà on es trobava una gran alzina 
que durant molts anys va ser l’emblema del municipi. Des del 
gener del 2005 hi ha plantada una altre alzina d’uns 80 anys 
procedent dels Pirineus amb l’objectiu de donar continuïtat a 
un dels símbols del municipi. Actualment tot el seu entorn 
immediat forma una gran rotonda.

Noticies històriques

Es calcula que l’Alzina de Can Padró tenia uns 250 d’edat. 
Va créixer al mig del pla, envoltada de camps de conreu que 
la regaven abundosament. Ha estat testimoni de molts 
esdeveniments de la vida dels palauencs. A partir de 1928, i 
durant uns quants anys, sota les seves branques s’hi instal·là
l’envelat de la festa Major. També ha estat centre de diades 
sardanistes i altres actes culturals. Durant uns anys va ser el 
lema del segell oficial de l’Ajuntament. Cap als anys 60 
l'alzina es va fer vella, a urbanització progressiva del seu 
entorn (cotxes, ciment, manca d’espai...) va contribuir a la 
seva davallada i, tot i que es van fer esforços per salvar-la, 
no es va recuperar.

Històricament es diu que “Fa uns 300 o 400 anys, va esclatar 
una forta tempesta, un llamp va caure sobre una immensa 
alzina que hi havia al poble. El llamp la va ferir de mort, i a 
poc a poc va anar morint. Els avantpassats del poble, hi van 
plantar un gla d’aquell arbre com a testimoni de continuïtat, i 
amb el temps es va anar fet frondosa i gran”. Llavors amb el 
començament de les construccions més properes l'alzina va 
anar perdent vida fins acabar morint.

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Té un valor històric indiscutible, i alhora es una zona 
important com a testimoni de la cultura i història del municipi.
Era un punt de referència en els paratges de la zona.

Elements a destacar

Destacar la nova alzina com a símbol de continuïtat. 

Desajustos

L’element no presenta desajustos importants. Destacar la 
mala disposició de l’element en el context urbà. La 
urbanització de l’entorn no acompanya a potenciar la imatge 
(mobiliari, grau d’urbanització, cables elèctrics, senyals de 
tràfic, il·luminació, ...).

Seria molt important de canviar la imatge de l’entorn urbà, i 
de realitzar un nou projecte d’urbanització de la plaça i dels 
carrers que l’envolten.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força bo.

Protecció existent

Actualment declarat BCIL. Inclòs en l'inventari de la Diputació
de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

TRUYOLS I ROCABRUNA, Miquel. “ Hi havia una alzina”. 
Quaderns de Cultura Quatrepins. No.2. Ajuntament de palau 
de Plegamans. Departament de Cultura, Generalitat de 
Catalunya

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), mantenint la protecció existent.

S’ha de mantenir en tot moment l’element vegetal i el seu 
entorn (la nova alzina).

S’ha de respectar en tot moment la visibilitat total d’aquest 
element. Mantenir l’entorn urbà immediat amb perfecte estat 
(ordre, neteja, imatge,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del menhir (senyals de tràfic, ròtols, 
contenidors, semàfors, instal·lacions urbanes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia, mobiliari urbà,...). S’ha de disposar 
d’una il·luminació adequada en la plaça i en l’entorn urbà.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

Només es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació i conservació, sempre que no es modifiquin les 
seves característiques.

Paratge de l’Alzina de Can Padró 10.01
__________________________________________________________________________________________________




