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Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

D.4. FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
1. MASIES EN SÒL NO URBANITZABLE



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció existent:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:
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Ca l’Aiguader                                                        1.01
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Can Tarragona

Polígon 1 parcel·la 25

430800 / 4605545

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

Declarat BCIL. Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de 
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Inclòs en el  
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

Propietat privada

Possiblement s.XVIII. Arquitectura popular

Residencial 

201.049 m² (segons cadastre)

152 m² (segons cadastre)



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Ca l’Aiguader                                                        1.01
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La masia es situa al nord-oest del municipi a les afores de la 
població, relativament allunyat de les zones residencials, 
concretament al camí de Can Tarragona. Es troba envoltada 
de camps de conreu. 

Descripció / Tipologia

Està composada 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 (masia) és de maçoneria de pedra de riu 
que sembla ser anterior a la segona edificació que presenta 
un acabat d’arrebossat. 
Aquesta masia mostra la tipologia típica de planta 
rectangular i composició de planta baixa més dos pisos. El 
portal d’entrada és un arc de mig punt adovellat amb un 
escut en la clau de l’arc. L’acabat de les façanes és de 
maçoneria de pedra de riu.
La coberta és inclinada a dues vessant amb teula àrab, i 
carener perpendicular a la façana principal.

L’edifici secundari 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.
La coberta d’aquest edifici és inclinada a quatre vessants 
amb teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou i Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Fosa sèptica

Estat de conservació

En general l’estat de conservació era deficient, si bé
s’haurien realitzat obres de rehabilitació, millorant l’estat.

Justificació de la preservació i la recuperació

Arquitectònica:

És una peça important com a testimoni tipològic. 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.

Històrica:

És un exemple de l’evolució de la construcció i l’arquitectura 
del segle XVIII. Ha garantit l’equilibri territorial al llarg de la 
història . Fou una granja lletera fins el 1995-1996.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de 
referència en els paratges de Can Tarragona i Sant Roc. Ha 
donat personalitat al territori al llarg del temps.

Socials:

Ha sigut important per les estructures socials i econòmiques 
de la zona degut a la seva activitat agroforestal. L’ocupació
de la Masia ha contribuït a la preservació del territori i el medi 
natural.
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Ca l’Aiguader                                                        1.01
__________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA

Planejament
Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable
Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor 

Usos  admesos
Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o parts 
de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 
A més, es permeten a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al catàleg els usos 
següents:

Els volums annexes no catalogats es regeixen per la normativa urbanística pròpia del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció
1. Aquesta masia queda subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.
2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran a la 
normativa i la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions
Aquesta masia queda incorporada en la fitxa 3.02 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic. La categoria de protecció d’aquesta és BCIL. El nivell de protecció de la masia és 
General (B), i el de la casa noucentista i la porxada Parcial (C).

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció :

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:
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Ca n’Arimon                                                          1.02
__________________________________________________________________________________________________

Camí de ca n’Arimon

Polígon 4 parcel·la 11

432610 / 4603720

Sòl No Urbanitzable

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

Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya. Inclós en el Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic

Propietat privada

Segle XV (aprox. any 1.429). Arquitectura popular

Residencial

620.147 m² (segons cadastre)

450 m² (segons cadastre)
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Ca n’Arimon                                                          1.02
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 
La masia es situa a l’est del municipi, 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 
camps de conreu a la zona de llevant del municipi.

Descripció / Tipologia
La masia es troba formada per un conjunt d’edificis, 
envoltada d’una tanca i de cossos auxiliars juxtaposats 
seguint el ritme del tancament. L’accés al camp es pot 
realitzar a través de dues portalades, ambdues formades per 
arcs rebaixats i amb coberta 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.
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. 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.
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.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Fosa sèptica

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,...).

Justificació de la preservació i la recuperació

Arquitectònica:

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.

Històrica:

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. Aquesta 
masia es justifica per raons d’equilibri territorial al llarg de la 
seva història.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de 
referència en els paratges agrícoles i forestals de la banda 
de llevant del municipi.

Té una gran presencia a la zona a nivell de visibilitat des dels 
recorreguts o camins principals del sòl no urbanitzable.

Socials:

L’ocupació de la masia i de la seva activitat agrícola forestal 
facilita el manteniment dels espais rurals i la preservació del 
medi natural.
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Ca n’Arimon                                                          1.02
__________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de Gallecs (PTMB) 

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o parts 
de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al catàleg- els usos 
següents

Els volums annexes no catalogats es regeixen per la normativa pròpia del Sòl No Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

1. Aquesta masia queda subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor de connectivitat amb el PDU de Gallecs (PTMB) (Clau 21b), i al Capítol III de les 
NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.

2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions

Aquesta masia queda incorporada en la fitxa 3.03 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic. La categoria de protecció d’aquesta és BCIL. El nivell de protecció de la masia, l’era i el 
paller és General (B), i el de la casa nova, les construccions annexes i les tanques és Parcial (C).

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxilar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:
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Can Cerdà 1.03
__________________________________________________________________________________________________

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

Polígon 4 parcel·la 35

432745 / 4603225

Sòl No Urbanitzable

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

Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya, així com en el Catàleg de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic
Propietat privada

Segle XV. Arquitectura popular

Residencial 

703.525 m² (segons cadastre)

763 m² (segons cadastre)
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Can Cerdà 1.03
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a l’est del terme municipal, 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. 

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 un 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.

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.

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. 

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, xarxa d’aigua 

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Fosa sèptica

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. 

Justificació de la  preservació i  la recuperació

Arquitectònica:

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.

Històrica:

Amb els anys devien edificar aquesta masia, de la qual hi ha 
noticies documentals sobre l’any 1.400, així com els censos de 
fogatges que daten del 1.427, en els quals consta el cognom 
de la família. Aquesta masia es justifica per raons d’equilibri 
territorial al llarg de la seva història.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de referència 
en els paratges de Can Cerdà. Aporta equilibri territorial i 
preservació del propi medi natural.

Socials:
Can Cerdà és una de les poques famílies que han conservat 
les arrels del seu llinatge. 
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.
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Can Cerdà 1.03
__________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de Gallecs (PTMB)

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o parts 
de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al catàleg- els usos 
següents:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística pròpia del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

1. Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 21b), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.
2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions

Aquesta masia queda incorporada en la fitxa 3.05 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic. 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).

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció existent:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda: 
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Ctra. de Sentmenat, davant del cementiri de Palau-solità

Polígon 1 parcel·la 37

430260 / 4604660

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

Actualment declarat BCIL. Inclòs en l‘Inventari de la Diputació
de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, i en el catàleg 
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic 
Propietat privada

S. XV-XVI. Estil Gòtic tardà. Arquitectura popular. S. XX (any 
1.909). Modernista

Residencial (masia, casa rural)/ Restaurant

95.423 m² (segons cadastre)

1.579 m² (segons cadastre)

Can Duran 1.04
__________________________________________________________________________________________________
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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

Ens trobem amb un conjunt de masies amb estils 
arquitectònics i  materials d’acabats molt diferents. La casa 
modernista i l’antiga masia de Can Duran casen molt bé
entre elles, i formen un conjunt força harmònic.

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.  

La masia de Can Duran 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.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Xarxa de Clavegueram, fosa sèptica

Estat de conservació

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

Justificació de la preservació i la recuperació

Arquitectònica:

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. 

Històrica:

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 1.470 ja hi trobem el 
cognom de Duran, que es repeteix en un altre de l’any 1.515. 
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, època que es realitza l’ampliació o annex d’estil 
modernista.

Paisatgística:

El conjunt de masia i casa modernista forma part de l’entorn 
rural sent un punt de referència en els paratges de Can 
Duran. Aporta equilibri territorial i preservació del propi medi 
natural.

Social:

Són uns edificis amb molta història i molt carismàtic dins de 
la vila de Palau. Actualment és un restaurant de prestigi en el 
municipi.

Can Duran 1.04
__________________________________________________________________________________________________
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PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos
Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o parts 
de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al catàleg- els usos 
següents

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística pròpia del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció
1. Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.
2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions
La masia queda incorporada en la fitxa 3.08 i la Casa Modernista en la fitxa 4.03, del Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. La categoria de protecció del conjunt és BCIL. El nivell de 
protecció de tot el conjunt (masia i casa modernista) és General (B). Aquesta masia i les diferents 
edificacions auxiliars es situen en l’Àrea de protecció Arqueològica determinada en els plànols 
corresponent i en la fitxa 8.16. Jaciment de Can Duran, del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic.

Can Duran 1.04
__________________________________________________________________________________________________

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda: 
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Av. dels Països Catalans, davant de l’antic càmping, C-155

Polígon 9 parcel·la 13

430060 / 4602272

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (PTMB)  (Clau 21c)

Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya, i en el Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.

Propietat privada

Segle XVIII- XIX. Arquitectura popular

Residencial/ Explotació ramadera

282.933 m² (segons cadastre)

1.700 m² (segons cadastre)



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Valls 1.05
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La masia es situa al sud-oest del terme municipal, 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. 

L’estructura original, que encara avui es conserva, és de 
murs portants de maçoneria i forjats d’entrebigat de fusta.

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.

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.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Xarxa de Clavegueram

Estat de conservació

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 bombament d’aquesta.

Justificació de la  preservació i  la recuperació

Arquitectònica:

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.

Històrica:

Aparentment la casa va formar part d’un nucli on hi havien 
vàries cases. Avui únicament queda aquesta. Es creu que va 
tenir una capella. Aquesta masia es justifica per raons 
d’equilibri territorial al llarg de la seva història.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de referència 
en els paratges de Can Valls. Aporta equilibri territorial i 
preservació del propi medi natural.

Socials:

Tenia una transcendència social ja que es creia que hi vivien 
varies famílies i era un punt de reunió de la zona. L’ocupació
permanent facilita el control i la preservació del medi rural.
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PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21c. Agroforestal d'especial valor(PTMB)

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan, no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o 
parts de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al catàleg- els usos 
següents

Els volums annexos no catalogats es regularan per la normativa pròpia del Sòl No Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

1. Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 21c), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.
2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions

Aquesta masia queda incorporada en la fitxa 3.21 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic. La categoria de protecció del conjunt 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).

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:
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C/ Puig-oriol intersecció Camí de Puig-oriol,  Barri de Can 
Falguera
Polígon 3 parcel·la 29

432040 / 4605930

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (PTMB) (Clau 21c)

Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya, i en el Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 

Propietat privada

Segle XIII-XVI. Arquitectura popular

Residencial

277.083 m² (segons cadastre)

161 m² (segons cadastre)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La masia es situa al nord del terme municipal, lluny del nucli 
urbà, 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.

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.

La coberta és de teula àrab, a dues vessants, amb la vessant 
esquerra partida per un volum construït posteriorment de 
més alçada.

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 presenta un arc de 
mig punt adovellat. Al primer pis s’hi troben quatre obertures, 
dues de les quals tenen un tractament decoratiu. Aquests 
arcs presenten un 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. 

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, Xarxa d’aigües PE-110
Electricitat: Xarxa elèctrica 
Enllumenat: No disposa
Clavegueram: Xarxa de clavegueram

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.

Justificació de la preservació i la recuperació

Arquitectònica:
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. 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. 

Històrica:
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 1.552 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. Aquesta masia es justifica per 
raons d’equilibri territorial al llarg de la seva història.

Paisatgística:
La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de 
referència en els paratges de Can Puig-Oriol. Aporta equilibri 
territorial i preservació del propi medi natural.

Socials:
Reconeixement social per l'antiguitat de la família.
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PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21c. Agroforestal d'especial valor (PTMB)

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en  la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o parts 
de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al Catàleg- els 
usos següents

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística pròpia del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

1. Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 21c), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.
2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions

Aquesta masia queda incorporada en la fitxa 3.22 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic. La categoria de protecció del conjunt és BCIL. El nivell de protecció de l’antiga masia és 
General (B) i en la resta de les construccions protegides Parcial (C).

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals::

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:
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__________________________________________________________________________________________________

Direcció la Sagrera, pel camí de Can Riera, travessant 
la riera de Sentmenat, al final del camí de Can Ral

Polígon 11 parcel.la 14

430005 / 4604660

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

Declarat BCIL. Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de 
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya i Catàleg de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.

Propietat privada

Segle XVI-XVII. Arquitectura popular

Residencial

100.643 m² i 115.535 m² (segons cadastre)

280 m² (segons cadastre)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La masia es situa a l’oest del terme municipal, en sòl no 
urbanitzable, allunyat de qualsevol zona residencial, 
concretament en el Camí 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 corrals, corts, 
pallisses, l’era a batre, una bassa per regar l’hort... Cal 
destacar l’arquitectura de la pallissa. 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 de murs portants de maçoneria de pedra i forjats 
d’entrebigat de fusta.

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.

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. 

Per acabar, sota la teulada s’obren tres arcades que 
corresponen al pis de les golfes amb la funció d’assecador.

El paller 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. 

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, xarxa d’aigua 

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Fosa sèptica, xarxa de clavegueram

Estat de conservació

El grau de conservació general és força bo.

Es detecta la presència d’esquerdes i humitats. 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.

Justificació de la preservació i la  recuperació

Arquitectònica:

L’edifici té un gran valor arquitectònic. És una peça important 
de tipologia 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.

Històrica:

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-solità el nom de “l’Antich Vila Real”, que podria referir-
se a Can Ral. En 1601 apareix Joan Real com a moliner del 
“molí d’en Ral”.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de 
referència en els paratges de Can Ral i del seu entorn. 
Aporta equilibri territorial i preservació del propi medi natural.

Socials:

Reconeixement social en l’entorn degut a la gran zona 
agrícola que treballaven.



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Ral 1.07
__________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o parts 
de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i les construccions auxiliars incloses al catàleg- els usos 
següents

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística pròpia del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

1. Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.
2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions
Aquesta masia queda incorporada en la fitxa 3.14 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic. La categoria de protecció del conjunt és BCIL. El nivell de protecció de la masia és 
General (B). Aquesta masia i les diferents edificacions auxiliars es situen en l’Àrea de protecció
Arqueològica determinada en els plànols corresponent i en la fitxa 8.04. Jaciment de la Villa Romana 
de Can Riera / Can Ral / Pla d’en Ral i Camp de les Dones / Mas tres Pins, del Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic.

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Sors 1.08
__________________________________________________________________________________________________

Camí a la dreta del Camí de Sentmenat, 600 m del cementiri

Polígon 1 parcel·la 35

430151 / 4604872

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya i en el Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

Propietat privada

Segle XVIII-XIX. Arquitectura popular

Residencial

102.137 m² (segons cadastre)

857 m² (segons cadastre)



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Sors 1.08
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La Masia es situa al nord-oest del terme municipal, 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 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 una teulada sobre bigues de fusta i 
teula àrab. La porta és rectangular, amb un 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 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 inclinada a dues vessants amb teula àrab i carener 
perpendicular a la façana principal.

Façana principal arrebossada amb un eix de simetria molt 
marcat.  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 es van arrebossar i d’altres 
conserven el treball de maçoneria de pedra vist.

La masia té la clàssica distribució de sala central, amb la 
cuina i el menjador als costat. 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 i l’enrajolat.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Fosa sèptica

Estat de conservació

El grau de conservació és acceptable. Hi ha una manca de 
manteniment, encara que sembla que s’ha iniciat un procés 
de restauració.

Justificació de la  preservació i la recuperació

Arquitectònica:

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.

Històrica:
Apareixen documents que parlen de que Josep Sors, a l’any 
1830, va fer un contracte de construcció de la masia a 
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. Aquesta masia es justifica per raons d’equilibri 
territorial al llarg de la seva història.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de 
referència en els paratges de Can Sors i Can Duran.

Socials:

L’ocupació de les masies facilita la preservació del medi 
natural i amb el manteniment de la població es recuperen les 
activitats agrícoles.



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Sors 1.08
__________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl : Sòl No Urbanitzable

Qualificació : Zona 21d. Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o parts 
de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al catàleg- els usos 
següents

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

1. Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.
2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions
Aquesta masia queda incorporada en la fitxa 3.15 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic. La categoria de protecció del conjunt és BCIL i el nivell de protecció de la masia és 
General (B). Aquesta masia i les diferents edificacions auxiliars es situen en l’Àrea de protecció
Arqueològica determinada en els plànols corresponent i en la fitxa 8.15. Jaciment del Bosc Gran, del 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg



DADES BÀSIQUES

Localització:

Ref. cadastral nº:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció existent:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superficie de parcela:

Sup. cosntruïda:

DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies,i cases rurals                                                   Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Torrents 1.09
__________________________________________________________________________________________________

Paratge de Can Torrents. Camí que surt del c. de la Serra

Polígon 4 parcel·la 2

432157 / 4604846

Sòl No Urbanitzable

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

Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya i en el Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic
Propietat privada 

Segle XVIII. Arquitectura popular

Residencial 

247.757 m² (segons cadastre)

1.020 m² (segons cadastre)



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Torrents 1.09
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La masia es situa a l’est del terme municipal, concretament 
en el Camí de la Serra, al costat mateix de la zona 
residencial dels Turons i de la varant. 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.

L’estructura de l’edifici principal és de murs portants de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta. Tots els 
murs es troben arrebossats. 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. 

La coberta és a dues aigües, amb poca pendent i realitzada 
amb teula àrab amb el carener perpendicular a la façana 
principal

A la porta principal, encara es conserva una antiga  porta de 
fusta amb una porta més petita que permet l’accés sense 
obrir la gran.

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.

A la façana oest, hi ha una petita rajola de terra cuita on hi 
ha gravada la data de 1745, que segurament corresponen a 
l’any en que es devia fer la reforma. Aquesta casa ha sofert 
moltes modificacions al llarg del temps, desmereixent força  
la imatge del conjunt.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Fosa sèptica

Estat de conservació

El grau de conservació és acceptable, encara que s’aprecien 
petites fissures i humitats.

Justificació de la preservació i la  recuperació

Arquitectònica:

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.

Històrica:

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.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de 
referència en els paratges de Can Torrents. Aporta equilibri 
territorial i preservació del propi medi natural.

Socials:

L’ocupació de les masies facilita la preservació del medi 
natural i amb el manteniment de la població es recuperen les 
activitats agrícoles.



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Torrents 1.09 
__________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de Gallecs 
(PTMB)

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM, sempre i quan, no suposi una alteració de les característiques i valors de l’element o 
parts de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al catàleg-, els 
usos següents

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística pròpia del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

1. Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 21b), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.
2. L’edificació es troba també inclosa en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest Catàleg de protecció.

Observacions

Aquesta masia queda incorporada en la fitxa 3.16 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic. La categoria de protecció és BPIM i el nivell de protecció és Parcial (C).

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Burgués                                                               1.10
__________________________________________________________________________________________________

Avda. dels Països Catalans / C-151 (Sabadell-Granollers), 
davant del Polígon industrial de Can Burgués
Polígon 9 parcel·la 24

431030 / 4602570

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d) i sistema viari (X)

Inclòs en l‘Inventari de la Diputació de Barcelona

Propietat privada

Residencial. Restaurant

18.570 m² i 11.067 m² (segons cadastre)

810 m² ( segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Burgués                                                               1.10
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La masia es situa al sud-oest del terme municipal, lluny del 
casc antic, i a tocar de la carretera C-155, al costat del barri 
de Can Parera. El seu entorn està format, per una banda, per 
espais urbanitzats de caràcter urbà i industrial, i per l’altre, 
per espais lliures de sòl no urbanitzable.

Descripció / Tipologia

Aquesta masia consta d’una planta rectangular més dues 
plantes pis, però ha sofert diverses modificacions al llarg del 
temps. S’observen cossos annexes que són posteriors a la 
masia.

L’estructura de murs portants de la masia és de maçoneria 
(pedra), i forjats d’entrebigat de fusta. 

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

La façana principal s’ha arrebossat i s’accedeix a través 
d’una porta rectangular, segurament transformada ja que 
devia tenir una arc rebaixat en el seu estat original. Les altres 
obertures són rectangulars i de diferents mides. Just a sobre, 
hi ha un finestral rectangular. 

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Xarxa de clavegueram

Estat de conservació

El grau de conservació de la masia és acceptable.

Justificació de la preservació i la recuperació

Arquitectònica:

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.

Històrica:

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent l’austeritat dels sistemes 
constructius i dels materials emprats.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural sent un punt de 
referència a la arribada de la població, ja que es troba a 
l’entrada del municipi venint de Sabadell.

Socials:

És un edifici força carismàtic dins de la vila de Palau, 
possiblement per l’ús actual com a restaurant.



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament
Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable
Qualificació: Agroforestal d’especial valor (Clau 21d) i sistema viari (X)

D’acord amb l'article 84 Decret 293/2003, de 18 de novembre, entre el límit de la zona de domini 
públic de la carretera i la corresponent línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació
d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de l'edificació existent. 
Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o 
millora i, en cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de 
valor que aquestes obres puguin comportar no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.

Usos  admesos
Es permet mantenir l’ús actual de restauració.

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa pròpia del Sòl No Urbanitzable i de 
les edificacions situades en fora d’ordenació

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

1.Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística de Xarxa territorial 
bàsica (Clau X), i la clau Agroforestal d’especial valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del 
Catàleg de masies i cases rurals.

2. Aquesta masia preexistent en sòl no urbanitzable destinada a l’activitat de restauració, pot 
romandre sobre el territori amb l’ús esmentat si el planejament urbanístic no ho impedeix, i estarà
subjecta al règim de fora d’ordenació establert als apartats 2 i 3 de l’article 108 TRLU i 119.1 del 
RLU.

Observacions

Aquest element no es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.

La masia i les diferents edificacions auxiliars es situen en l’Àrea de protecció Arqueològica 
determinada en els plànols corresponent i en la fitxa 8.18. Jaciment de Can Burgués del Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.

Can Burgués                                                               1.10
__________________________________________________________________________________________________

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Cinto                                               1.11
__________________________________________________________________________________________________

C/ Sant Oleguer cantonada amb Montjuïc

Polígon 12 parcel·la 12

430965 / 4604195

Sòl No Urbanitzable

Agrícola de valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic
(Clau 24a)

No es troba en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic

Propietat privada

Arquitectura popular

Residencial 

27.617 m² (segons cadastre)

475 m² ( segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Cinto                                               1.11
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La masia es situa al centre del municipi, al c/ de Sant 
Oleguer, que correspon a l’antiga carretera de Sentmenat; en 
una zona de conreus, al costat del Torrent de Can Duran, 
entre el nucli de La Sagrera i l’Església de Sta. María de 
Palau-solità.

Descripció / Tipologia

La masia és una edificació de planta quadrada de planta 
baixa, planta pis i golfes, amb un volum de dues plantes 
enganxat a la façana nord. Hi ha unes altres construccions 
amb funcions de magatzems. El mur de tanca és de pedres 
de riera. Adossats a la façana de llevant de la masia 
existeixen encara els corrals i estables que foren edificats al 
mateix temps que la casa.

Estructura de murs portants de maçoneria de pedra i forjats  
d’entrebigat de fusta.

Coberta inclinada a dues vessants amb teula àrab i carener 
perpendicular a la façana principal.

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 tres finestres, 
coincidint amb les sales d’aquesta planta. A l’últim pis, 
corresponent a les golfes, les finestres queden alineades 
amb les de les plantes inferiors a la façana posterior, encara 
que són més petites. Les altres façanes es van arrebossar.

La masia té la clàssica distribució de sala central, amb la 
cuina i el menjador als costat. 

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua 

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Xarxa d’enllumenat

Clavegueram: Xarxa de clavegueram

Estat de conservació

El grau de conservació és acceptable. Hi ha una manca de 
manteniment, encara que sembla que s’ha iniciat un procés 
de restauració.

Justificació de la preservació i la recuperació

Arquitectònica:

L’edifici és una representació de l’arquitectura popular de 
l’època. El conjunt és força interessant per la definició de 
volums, imatge global i composició de façana, és una mostra 
dels sistemes constructius i d’ús dels materials emprats a 
l’època. 

Històrica:

Situada propera al nucli de La Sagrera, en una zona de 
conreus i propera a l’Església de Sta. Maria de Palau-solità, i 
a prop de la Riera que dividia els dos municipis.

Aquesta masia es justifica per raons d’equilibri territorial al 
llarg de la seva història.

Paisatgística:

La masia forma part de l’entorn rural molt relacionat amb el 
sòl urbà, sent un punt de referència en els paratges de Can 
Cladelles, Can Duran i Can Cinto. La masia es troba en un 
entorn paisatgístic de gran importància, ja que, dona 
continuïtat al sòl no urbanitzable a través del Torrent de Can 
Duran als diferents espais d’interès ecològic i paisatgístic.

Socials:

És una masia que ha mantingut la seva activitat agrícola  
dins un entorn cada cop més urbà, sent una masia i els seus 
camps importants en una via bàsica del municipi.



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Cinto                                               1.11
__________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 24a. Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en la normativa 
del POUM. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i les construccions auxiliars incloses al catàleg- els usos 
següents

Els volums annexes no catalogats es regeixen per la normativa urbanística pròpia del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció
Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal
d’especial valor (Clau 2a4), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.

Observacions

Aquest element no es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS
Localització:

Ref. cadastral nº:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície de parcel·la:

Sup. construïda:

Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Maiol 1.12 
__________________________________________________________________________________________________

Carrer Montseny cantonada Avda. de Catalunya

08155A006000230000PD/2027901DG3022N

432056 / 4602736

Sòl No Urbanitzable 

Sistema d’equipaments inclòs en el Sistema General 
d’Espais Lliures Públics inclosos en el PDU de l’ACTUR de
Santa Maria de Gallecs (clau SDEa). Declarat BCIL, inclòs 
en l’inventari de la Diputació de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic.

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

Segle XVI-XVII. Arquitectura popular

Equipament (Centre educatiu- cultural)

22.780 m²

1528,10 m²



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Maiol 1.12 
__________________________________________________________________________________________________

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. 

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

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.

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.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, Xarxa d’aigua 

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Xarxa de clavegueram

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.

Justificació de la preservació i la recuperació

Arquitectònica: L’edifici té un gran valori 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.

Històrica: 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.
Paisatgística: La masia forma part de l’entorn rural sent un 
punt de referència en els paratges de Can Maiol i la part de 
l’accés al municipi.

Socials: Són uns edificis amb molta història i molt carismàtic 
dins de la vila de Palau. Actualment és un centre 
d'arqueologia de la fundació Clos.



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Sistema d’equipaments inclòs en el Sistema General d’Espais Lliures Públics inclosos 
en el PDU de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs (clau SDEa).

Usos admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de sistemes Generals d’Espais Lliures 
d’Equipaments inclosos en el PDU definit a la normativa del POUM, sempre i quan no suposi una 
alteració de les característiques i valors de l’element o parts de l’element inclós en el Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic. 

A més, es permeten -a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al catàleg- els usos 
següents:

En els volums annexos no catalogats és d’aplicació la normativa relativa als sistemes generals 
d’Espais Lliures d’equipaments (clau SDE) 

Parámetres urbanístics i d’intervenció:

1.- Aquesta masia quedarà subjecta a l’establert al Capítol 6 -Sistemes lligats al PDU de l’ACTUR-
de les NNUU del POUM i específicament als preceptes que regulen la clau SDE) i al capítol III de les 
NNUU del Catàleg de Masies i Cases Rurals.

2. L’edificació es troba també inclosa en el catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic, per la qual cosa les intervencions i les actuacions permeses es subjectaran en la 
normativa general i en la fitxa corresponent d’aquest catàleg de protecció.

Observacions

La categoria de protecció del conjunt és BCIL. El nivell de protecció de tot el conjunt és General (B). 
La masia queda incorporada en la fitxa 3.11 del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 
Aquesta masia i les diferents edificacions auxiliars es situen en l’Àrea de protecció Arqueològica 
determinada en els plànols corresponent i en la fitxa 8.26. Jaciment de Can Maiol, del Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.

Can Maiol 1.12
__________________________________________________________________________________________________

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Ref. cadastral nº:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superficie de parcela:

Sup. cosntruïda:

Catàleg de masies i cases rurals        Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Comanda Templera en el nucli rural de Santa Magdalena                                        1.13
_________________________________________________________________________________________________

Camí de Santa Magdalena

431132 / 4603190

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

Declarada BCIN.Inclosa en l’Inventari de la Diputació i de la 
Generalitat de Catalunya i en el catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic
Propietat privada

La Comanda Templera és del Segle XII (estil romànic). 

Magatzem



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

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.

En el mateix recinte s’ha aixecat tres edificacions, dues de 
les quals són habitatges familiars i l’altre una construcció en 
forma de casa unifamiliar però té un ús de magatzem.

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.

Documentació

No es disposa de documentació de referència.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua 

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Xarxa d’enllumenat

Clavegueram: Fosa sèptica

Estat de conservació

Es troba en un bon estat.

Justificació de la  preservació i la recuperació

Arquitectònica:

La part antiga de la Comanda Templera és una construcció
del segle XII, d’estil romànic; i per tant, té un gran valor 
arquitectònic. És una important mostra del més pur estil 
romànic, dels sistemes constructius i dels 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.

Històrica:
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. La Comanda Templera
ha estat un element important al llarg de la història, generant 
al llarg dels anys un petit nucli rural d’habitatges en el seu 
entorn. 

Paisatgística:
Aquest conjunt històric i el nucli d’habitatges que s’ha anat 
generant al seu entorn al llarg del anys es troba estretament 
relacionat i integrat en l’entorn agrícola. L’ocupació
permanent de les cases i la utilització de les diferents 
edificacions relacionades amb l’activitat rural facilitarà la 
preservació del medi agrícola, natural i paisatgístic. 

Socials:
La creació d’un barri o un nucli rural històricament vinculat a 
les activitats agrícoles i a les activitats pròpies de la 
Comanda Templera. Aquesta agrupació d’habitatges rurals 
de Santa Magdalena també es justifica per raons d’equilibri 
territorial.

Comanda Templera en el nucli rural de Santa Magdalena                                        1.13
_________________________________________________________________________________________________



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA
Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable. Inclòs en el PEP-02. Nucli històric Comanda 
Templera.
Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor
Usos  admesos
Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM, sempre i quan no suposi una alteració de les característiques i 
valors de l’element o parts de l’element, inclòs en el Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic.
A l’edificació principal es permeten els usos següents

A més, en l’edificació principal i les construccions auxiliars es permet l’ús 
d’equipament.

Paràmetres urbanístics i d’intervenció
1. Aquesta edificació quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no 
urbanitzable- de les NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la 
clau urbanística Agroforestal d’especial valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU 
del Catàleg de masies i  cases rurals.
2. L’edificació es troba dins del Catàleg de Patrimoni com a BCIN i quedarà subjecte a 
tot allò establert en el Catàleg de patrimoni i a la pròpia protecció de BCIN.

Observacions

El conjunt històric queda incorporat en la fitxa 1.02. Comanda Templera de Santa 
Magdalena, del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, amb la categoria de protecció
BCIN i el nivell de protecció Integral (A). Tot el recinte i les diferents edificacions 
queden incloses en la fitxa 7.02. Nucli històric Comanda Templera, amb la categoria de 
protecció CHD. Per altra banda, el conjunt de la Comanda Templera i les altres 
construccions i cases rurals es situen en l’Àrea de protecció Arqueològica determinada 
en els plànols corresponents i en la fitxa 8.03. Jaciment de la Capella de Santa 
Magdalena, amb la categoría de protecció de BCIN.

Comanda Templera en el nucli rural de Santa Magdalena                                        1.13
_________________________________________________________________________________________________

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

2. CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE
D.4. FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals::

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Pere de la Font 2.01
__________________________________________________________________________________________________

C/ Arbúcies, Urb. Can Duran

Polígon 1 Parcel·la 41

430323 / 4604870

Sòl No Urbanitzable

Ribera d’interès ecològic i paisatgístic (Clau 24c) / Sistema 
hidrològic (Clau X)

No està inclòs en cap inventari

Propietat privada

1920

Residencial

14. 835 m², 11.825 m² , 12.505 m² (segons cadastre)

745 m² ( segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Pere de la Font 2.01
__________________________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

El conjunt es situa al carrer Arbúcies cantonada amb el 
carrer de les Guilleries, al costa de la urbanització de Can 
Duran. El seu entorn més immediat es compon de terres no 
urbanitzables de caràcter agrícola, i just al costat es disposa 
de la urbanització de Can Duran en sòl urbà.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’un conjunt d’edificacions formats per,  
magatzems, paller, quadres, i un habitatge. Tot un conjunt 
dedicat a l’activitat agrícola i ramadera.

L’habitatge és de petites dimensions, tant en planta com en 
alçada (només PB), amb un eix de simetria molt marcat a la 
façana principal. La coberta és a dues aigües, amb poca 
pendent i realitzada amb teula àrab amb el carener 
perpendicular a la façana principal.

L’estructura dels edificis auxiliars són del mateix estil, murs 
portants de maó i cobertes de fibrociment.

Documentació

No es disposa de documentació de referència

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Pou, Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Xarxa de clavegueram

Estat de conservació

El grau de conservació dels habitatges és acceptable. Hi ha 
una manca de manteniment i d’organització en tot el conjunt. 

Justificació de la  preservació i la recuperació

Arquitectònica:

L’edifici és una representació de l’arquitectura popular de 
l’època. 

Paisatgística:

El conjunt d’edificacions formen part d’un entorn rural molt 
reconegut, sent un punt de referència en els paratges de 
Can Sors i Can Duran i la urbanització de Can Duran. La 
localització d’aquesta activitat ha personalitzat aquest territori 
al llarg dels anys, conservant el medi rural i l’entorn 
paisatgístic que comporta aquest.

Socials:

És un conjunt que ha mantingut la seva activitat agrària 
durant temps, afavorint l’equilibri territorial i la preservació del 
medi natural.



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Can Pere de la Font 2.01
__________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Agroforestal d’especial valor (Clau 21d) / Sistema hidrològic (Clau X)

Usos  admesos
Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal es permet l’ús següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquest conjunt rural, format per un habitatge i diverses construccions de caràcter rural, 
quedarà subjecta a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les 
NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la clau urbanística 
Agroforestal d’especial valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de 
masies i cases rurals.

Obsevacions

Aquesta casa rural no es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la: 

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 1 2.02
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Santa Magdalena

08155A010000240000PF / 001705800DG30C0001ZI

430950 / 4603590

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

No està inclós en cap inventari

Propietat privada

1945

Residencial habitatge 

2.609 m² + 400 m² (segons cadastre)

500 m² (segons cadastre)



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa propera al barri de Can Cladelles, en una 
zona de pins i altres arbres a prop de la comanda templera
de Santa Magdalena.

L’accés a la casa és pel Camí de Santa Magdalena direcció
Club de Tennis

. 

Descripció / Tipologia

Edificació formada per dos volum units, fets de murs de 
pedra.

La coberta de l’edifici de dues plantes és a dues aigües, 
sobre bigues possiblement de fusta i amb teula àrab; mentre 
que la coberta del cos més baix és a una vessant amb 
bigues de fusta i teula àrab. 

L’accés a les edificacions es realitza pel camí de Santa 
Magdalena, la cara nord de la parcel·la.

Documentació

Segons cadastre, només es reconeixen dins de la parcel.la
dos magatzems

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua 

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Fosa sèptica, xarxa de clavegueram

Estat de conservació

Es troba en força bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la  recuperació

Històrica:
La Comanda Templera ha estat un element important al llarg 
de la història, generant al llarg del temps un petit nucli 
d’habitatges en el seu entorn.

Per tant, aquestes construccions s’han disposat al peu del 
camí de Santa Magdalena, augmentant en certa manera 
aquest nucli rural.

Paisatgística:
Aquest habitatge forma part de l’entorn rural molt relacionat 
amb la Comanda Templera.

L’ocupació permanent de la casa facilitarà la preservació del 
medi rural, natural i paisatgístic.

Socials:
La creació d’un barri, en el sòl no urbanitzable (nucli rural), 
històricament vinculat a les activitats agrícoles i a les 
activitats de la Comanda Templera.

Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 1 2.02
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la la clau de zona corresponent definida 
en la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal i la construcció auxiliar es permet l’ús següent:

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquestes edificacions quedaran subjectes a l’establert al Títol VII -regulació del sòl no 
urbanitzable- de les NNUU del POUM, i específicament als preceptes que regulen la 
clau urbanística Agroforestal d’especial valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU 
del Catàleg de masies i cases rurals.

Observacions

Aquest element no es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 1 2.02
__________________________________________________________________________________________________



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals::

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 2                                     2.03
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Santa Magdalena

001705600DG30C0001EI / 08155A010000250000PM

431020 / 4603390

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

Actualment no té cap protecció

Propietat privada

Arquitectura popular

Residencial habitatge

2.727 m² + 78 m² (segons cadastre, compartida amb la
fitxa 2.08)
171 m² (segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa a una zona de camps de conreu.

L’accés a la casa és fa pel Camí que porta a la Comanda 
Templera de Santa Magdalena. 

Descripció / Tipologia

Dins de la mateixa finca, es troba un conjunt de dos 
habitatges, aquesta en concret i la determinada en la fitxa 
2.08 corresponent.

Aquesta casa és de murs de totxo arrebossats i pintats, amb 
la coberta a dues aigües, sobre bigues de fusta i amb teula 
àrab. 

La construcció és de planta quadrada en planta baixa i un 
sotacoberta, orientant la façana principal cap al sud.

L’accés a l’edificació es realitza pel camí que porta a la 
comanda templera de Santa Magdalena, per la cara oest de 
la parcel·la.

Documentació

Llicència atorgada el 19 d’abril de 2012, per la junta de 
govern, per a la rehabilitació de la coberta de l’edifici aïllat a 
la finca situada en el Camí de Santa Magdalena B.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Fosa sèptica, xarxa de clavegueram

Estat de conservació

Es troba en força bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la  recuperació

Històrica:
La Comanda Templera ha estat un element important al llarg 
de la història, generant al llarg del temps un petit nucli 
d’habitatges en el seu entorn.

Per tant, aquesta construcció s’ha disposat al peu del camí
de Santa Magdalena, augmentant en certa manera aquest 
nucli rural.

Paisatgística:
Aquest habitatge forma part de l’entorn rural molt relacionat 
amb la Comanda Templera.

L’ocupació permanent de totes les cases d’aquest entorn 
facilitarà la preservació del medi rural, natural i paisatgístic. 

Socials:
Creació d’un barri o un nucli rural històricament vinculat a les 
activitats agrícoles i a les activitats de la Comanda Templera.

Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 2                                     2.03
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la la clau de zona corresponent definida 
en la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal es permet l’ús següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquesta casa  situada en el nucli rural de Santa Magdalena quedarà subjecta a 
l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les NNUU del POUM, i 
específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal d’especial 
valor (Clau 21c), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.

Observacions

Aquest element no es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 2                                     2.03
__________________________________________________________________________________________________

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastralsº:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rural                                     Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Cal Samarruga / Casa rural en el nucli rural de Santa  Magdalena 3                                     2. 04
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Santa Magdalena

001705600DG30C0001EI / 08155A010000250000PM

431020 / 4603390

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

No es troba inclós en cap catàleg 

Propietat privada

Arquitectura popular

Residencial habitatge

2.727 m² + 78 m² (segons cadastre, compartida amb la fitxa
2.03)
156 m² (segons cadastre) / 240 m² (segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa a una zona de camps de conreu. L’accés a 
les cases és fa pel Camí que porta a la Comanda Templera
de Santa Magdalena. 

Descripció / Tipologia

Dins de la mateixa finca, es troba un conjunt de dos 
habitatges, aquesta i la determinada en la fitxa 2.07. 

L’edificació és una de les més antigues de la zona. Aquesta 
és de murs de pedra, amb coberta a dues aigües sobre 
bigues (possiblement bigues de fusta) i amb teula àrab.

El casalot és de forma rectangular amb una alçada de planta 
baixa i planta pis. La façana principal es troba a la part 
estreta de l’edifici i orientada cap al sud; la façana oest no té
cap obertura; mentre que la façana est té petites finestres. 
Es pot veure una xemeneia de maó amb un dipòsit a la part 
més alta. Hi ha un magatzem amb una coberta a una 
vessant i de fibrociment.

L’accés a la casa es realitza pel camí que porta a la 
comanda templera de Santa Magdalena, per la cara oest de 
la parcel·la.

Documentació

No es disposa de documentació de referència

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua PE-110

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Fosa sèptica, xarxa de clavegueram

Estat de conservació

Es troba en bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la  recuperació

Històrica:
La Comanda Templera ha estat un element important al llarg 
de la història, generant al llarg del temps un petit nucli 
d’habitatges en el seu entorn.
Per tant, aquesta construcció s’ha disposat al peu del camí
de Santa Magdalena, augmentant en certa manera aquest 
nucli rural històric.

Paisatgística:
Aquest habitatge forma part de l’entorn rural molt relacionat 
amb la Comanda Templera.
L’ocupació permanent de les cases d’aquest nucli rural 
facilitarà la preservació del medi rural, natural i paisatgístic. 

Socials:
Creació d’un nucli rural històricament vinculat a les activitats 
agrícoles i a les activitats de la Comanda Templera.
Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Cal Samarruga / Casa rural en el nucli rural de Santa  Magdalena 3                                     2. 04
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor.

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal i a les construccions auxiliars incloses al Catàleg es 
permet l’ús següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquesta casa situada en el nucli rural de Santa Magdalena quedarà subjecta a 
l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les NNUU del POUM, i 
específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal d’especial 
valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals 

Observacions

Aquest element no es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

No obstant, aquesta casa rural es situa en l’Àrea de protecció Arqueològica 
determinada en els plànols corresponents i en la fitxa 8.27. Jaciment de Cal 
Samarruga, amb la categoria de protecció de APA.

Cal Samarruga / Casa rural en el nucli rural de Santa  Magdalena 3                                     2. 04
__________________________________________________________________________________________________

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastre:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda: 

Catàleg de masies i cases rurals        Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Camí de Santa Magdalena

001705500DG30C0001JI / 08155A010000550000PT

431050 / 4603355

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

No està inclós en cap catàleg

Propietat privada

1920

Residencial habitatge

2.878 m² (segons cadastre)

175 m² (segons cadastre)

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 4 2.05
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa en una zona de camps de conreu, propera a 
la Comanda Templera. L’accés és pel Camí de Santa 
Magdalena. 

Descripció / Tipologia

Edificació formada per un sol volum, fet de murs de pedra  
arrebossats.  La coberta de l’habitatge és a dues aigües i a 
diferent alçada, amb teula àrab; mentre que el magatzem de 
pedra vista amb  una coberta a una vessant és de 
fibrociment.

L’habitatge és de planta quadrada amb una planta baixa i 
una planta pis, a totes les façanes, excepte la que està
orientada a nord, hi ha obertures. 

L’accés a la edificació es realitza per una porta, amb una 
estructura de fusta que la cobreix, pel camí de Santa 
Magdalena i situada a la cara est de la parcel·la.

Documentació

Segons les dades del cadastre es reconeixen diferents 
elements constructius entre ells l’habitatge (75 m², 100 m²).

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Fosa sèptica, xarxa de clavegueram

Estat de conservació

Es troba en força bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la  recuperació

Històrica:
La Comanda Templera ha estat un element important al llarg 
de la història, generant al llarg del temps un petit nucli 
d’habitatges en el seu entorn i aglutinant una certa activitat 
econòmica de caràcter agrícola.
Per tant, aquesta construcció s’ha disposat al peu del camí
de Santa Magdalena, augmentant en certa manera aquest 
nucli rural històric.

Paisatgística:
Aquest habitatge forma part de l’entorn rural molt relacionat 
amb la Comanda Templera.
L’ocupació permanent de les cases d’aquest nucli facilitarà la 
preservació del medi rural, natural i paisatgístic. 

Socials:
Creació d’un barri rural històricament vinculat a les activitats 
agrícoles i a les activitats de la Comanda Templera.
Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 4 2.05
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal i les construccions auxiliars incloses al catàleg es permet 
l’ús següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquesta casa situada en el nucli rural de Santa Magdalena quedarà subjecta a 
l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les NNUU del POUM, i 
específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal d’especial 
valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.

Observacions

Aquest element no es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Aquesta casa rural i les diferents edificacions auxiliars es situen en l’Àrea de protecció
Arqueològica determinada en els plànols corresponents i en la fitxa 8.28. Jaciment de 
Can Catxo / Cal Mas / Vil.la romana de Santa Magdalena, amb la categoria de 
protecció de BCIL.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 4 2.05
__________________________________________________________________________________________________

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl :

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 5                                     2.06
__________________________________________________________________________________________________

Camí de St. Magdalena

08155A010000540000PL (Polígon 10. Parcel·la 54)

431070 / 4603290

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (clau 21d)

No està inclòs en cap inventari

Propietat privada

1900

Residencial habitatge

4.368 m² (segons cadastre)

230 m² (segons cadastre)



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa bastant apartada del nucli del poble, en una 
zona de conreus, propera al nucli rural de Santa Magdalena. 
L’accés a la casa es fa pel camí de Santa Magdalena.

Descripció / Tipologia

La masia, de tipologia típica catalana, és de planta 
rectangular, formant un pati interior juntament amb una altre 
construcció que fa de magatzem.

La masia presenta tres plantes (planta baixa, planta pis i 
golfes).

La coberta dels dos edificis és a dues aigües, sobre bigues 
de fusta i amb teula àrab. 

Les façanes  no tenen cap element d’interès. Algunes es van 
arrebossar i d’altres conserven el treball de maçoneria de 
pedra vist com les del magatzem.

Documentació

No es disposa de documentació de referència.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Fosa sèptica, xarxa de clavegueram

Estat de conservació

Es troba en força bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la  recuperació

Històrica:
La Comanda Templera ha estat un element important al llarg 
de la història com aglutinador d’una certa activitat, generant 
al llarg dels anys un petit nucli d’habitatges en el seu entorn 
agrícola.
Aquest habitatge, que es disposa al peu del camí de Santa 
Magdalena, fa augmentar en certa manera aquest nucli rural.

Paisatgística:
Aquesta casa forma part de l’entorn rural relacionat amb la 
Comanda Templera.
L’ocupació permanent de les cases que es disposen en 
aquest entorn facilitarà la preservació del medi rural, natural i 
paisatgístic. 

Socials:
Creació d’un barri o un nucli rural històricament vinculat a les 
activitats agrícoles i a les activitats de la Comanda Templera.
Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 5                                     2.06
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal i les construccions auxiliars incloses al catàleg es permet 
l’ús següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquesta casa situada en el nucli rural de Santa Magdalena quedarà subjecta a 
l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les NNUU del POUM, i 
específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal d’especial 
valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.

Observacions

Aquest element no es troba en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 5                                     2.06
__________________________________________________________________________________________________

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals::

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 6                                     2.07
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Sant Magdalena, nº 6

Polígon 10_Parcel·la 9502 (Cadastre rústic)

431104/ 4603130

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

No es troba inclosa en cap catàleg

Propietat privada

Residencial habitatge (Casa rural)

375 m² (segons medició)

132 m² (segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

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.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’un habitatge format per un conjunt de dos volums 
de diferents alçades (PB+I i PB), dels quals la façana 
principal està enfrontada en el Camí de Sta. Magdalena.   

Els dos volums estan construïts amb murs de pedra, amb 
coberta a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana 
del Camí de Santa Magdalena, i de teula àrab.

Documentació

No es disposa de documentació de referència.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Xarxa de clavegueram

Estat de conservació

Es troba en força bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la recuperació

Arquitectònica:

L’edifici és una representació de l’arquitectura popular de 
l’època. El conjunt és força interessant per la definició de 
volums, imatge global i composició de façana, és una mostra 
dels sistemes constructius i d’ús dels materials emprats a 
l’època. 

Històrica:
La Comanda Templera ha estat un element important al llarg 
de la història, generant al llarg del temps un petit nucli 
d’habitatges en el seu entorn. Aquest edifici molt proper a la 
comanda templera ha tingut una relació estreta amb el seu 
entorn rural al llarg del temps.

Paisatgística:
Aquest habitatge forma part de l’entorn rural molt relacionat 
amb el conjunt de la Comanda Templera.

L’ocupació permanent de les cases facilitarà la preservació
del medi rural, natural i paisatgístic. 

Socials:
Creació d’un barri o un nucli rural històricament vinculat a les 
activitats agrícoles i a les activitats de la Comanda Templera.

Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 6                                     2.07
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Catàleg de masies i cases rurals                                    Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable. Inclòs en el PEP-02. Nucli històric Comanda 
Templera.

Qualificació: Zona 21d. Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal i les construccions auxiliars incloses al catàleg s permet 
l’ús següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 

Urbanitzable.

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquesta casa situada en el nucli rural de Santa Magdalena quedarà subjecta a 
l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les NNUU del POUM, i 
específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal d’especial 
valor (Clau 21c), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals 

Observacions

Aquest element s’inclou en la fitxa 7.02. Nucli històric Comanda Templera, amb la 
categoria de protecció CHD, del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Per altra banda, aquesta casa rural es situa en l’Àrea de protecció Arqueològica 
determinada en els plànols corresponents i en la fitxa 8.29. Jaciment de Santa 
Magdalena, amb la categoría de protecció de APA.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 6                                     2.07
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Edificació principal inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014
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Camí de Santa Magdalena

001704800DG30C0001RI/ Polígon 10  Parcel·la 9 i 9503 

431045 / 4603135

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

No està inclòs en cap inventari i catàleg

Propietat privada

Residencial habitatge 

4.248 m² (segons registre)

175.55 m² (segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa bastant apartada del nucli del poble, a una 
zona de conreus, en el nucli rural de la comanda templera de 
Santa Magdalena. L’accés a les cases es fa per un camí
perpendicular al Camí de Santa Magdalena. Aquesta casa es 
troba situada, conjuntament amb un altra, en una parcel.la
rústica d’un sol propietari.

Descripció / Tipologia

La casa és una construcció tradicional, realitzada amb murs 
de totxo arrebossats i pintats.
La coberta és a dues aigües i amb teula àrab. 
L’edificació principal és de PB, amb uns magatzems annexos 
també de PB. 
Les construccions no tenen cap tipus d’interès.

Documentació

Llicència atorgada el dia 7 d’octubre de 1974 per la 
construcció d’una planta baixa per magatzem i un habitatge a 
la planta superior.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: No disposa

Clavegueram: Col·lector en alta

Estat de conservació

Es troba en força bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la  recuperació

Històrica:
La Comanda Templera ha estat un element important al llarg 
de la història, generant al llarg del temps un petit nucli 
d’habitatges en el seu entorn.

Per tant, encara que en una època molt recent, aquesta 
construcció s’ha disposat al peu del camí de Santa 
Magdalena, augmentant en certa manera aquest nucli rural.

Paisatgística:
Aquest habitatge forma part de l’entorn rural molt relacionat 
amb la Comanda Templera.

L’ocupació permanent de les cases en aquest entorn 
facilitarà la preservació del medi rural, natural i paisatgístic. 

Socials:
Creació d’un barri o un nucli rural històricament vinculat a les 
activitats agrícoles i a les de la Comanda Templera.

Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 7                                     2.08
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Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació: Zona 21d  Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal es permet l’ús següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquesta casa situada en el nucli rural de Santa Magdalena quedarà subjecta a 
l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les NNUU del POUM, i 
específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal d’especial 
valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals            

Observacions

Aquesta casa es situa en l’Àrea de protecció Arqueològica determinada en els plànols 
corresponents i en la fitxa 8.29. Jaciment de Santa Magdalena, amb la categoría de 
protecció de APA.

Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 7                                     2.08
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DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Dades cadastrals:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície parcel·la:

Superfície construïda:

Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014
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Camí de Sant Magdalena

Polígon 10_Parcel·la 9502 (Cadastre rústic)

431104/ 4603130

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (Clau 21d)

No està inclosa en cap catàleg

Propietat privada

Residencial habitatge

312 m² (segons medicions)

187 m² (segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

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.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’un conjunt d’edificacions de diferents alçades que 
formen un habitatge.

L’habitatge principal es de dues plantes i golfes amb la 
coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la 
façana del Camí de Santa Magdalena. A ma dreta de la 
façana principal es pot veure una gran porxada de la mateixa 
alçada que l’edificació principal, a l’alçada de planta primera.

Els edificis estan construïts amb murs de pedra amb 
cobertes de teula àrab, sobre bigues de fusta.
L'accés es realitza per la part del camí que va fins a la riera, 
creant una petita planada en front a la porta principal.

Documentació històrica

No es disposa de documentació de referència.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Xarxa d’enllumenat

Clavegueram: Col·lector en alta

Estat de conservació

No està en molt bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la recuperació

Arquitectònica:

L’edifici és una representació de l’arquitectura popular de 
l’època. El conjunt és força interessant per la definició de 
volums, imatge global i composició de façana, és una mostra 
dels sistemes constructius i d’ús dels materials emprats a 
l’època. Forma part de l’entorn més immediat del nucli rural 
de la Comanda Templera, donant una imatge singular al 
conjunt.

Històrica:

Aquest edifici mot proper a la comanda templera ha tingut 
una relació estreta amb el seu entorn rural, al llarg del temps 
s’han anat annexionat altres construccions fins a generar un 
petit nucli d’habitatges.

Paisatgística:

La casa forma part de l’entorn rural molt relacionat amb el 
conjunt de la Comanda Templera.

L’ocupació permanent de les cases facilitarà la preservació
del medi rural, natural i paisatgístic. 

Socials:
Creació d’un barri o un nucli rural històricament vinculat a les 
activitats agrícoles i a les activitats de la Comanda Templera.
Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 8                                     2.09
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Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable. S’inclou en el PEP-02. Nucli històric Comanda 
Templera.

Qualificació: Zona 21d  Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal i la construcció auxiliar inclosa al catàleg es permet l’ús 
següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 
urbanitzable.

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquesta casa situada en el nucli rural de Santa Magdalena quedarà subjecta a 
l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les NNUU del POUM, i 
específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal d’especial 
valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals               

Observacions

Aquest element s’inclou en la fitxa 7.02. Nucli històric Comanda Templera, amb la 
categoria de protecció CHD, del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Per altra banda, aquesta casa rural es situa en l’Àrea de protecció Arqueològica 
determinada en els plànols corresponents i en la fitxa 8.29. Jaciment de Santa 
Magdalena, amb la categoría de protecció de APA.

Casa rural en el nucli rural de Santa Magdalena 8                                     2.09
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Edificació principal inclosa en el Catàleg

Construcció auxiliar inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg



DADES BÀSIQUES ACTUALS

Localització:

Ref. cadastral nº:

Coordenades UTM:

Règim del sòl:

Qualificació:

Protecció:

Propietat:

Època construcció:

Ús:

Superfície de parcel·la:

Sup. construïda:

Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014
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Camí de Sant Magdalena

1030950DG3013S / Polígon 10 Parcel·la 9502 

431104/ 4603130

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (clau 21d)

No es troba inclosa en cap catàleg

Propietat privada

Residencial habitatge 

227 m² (segons medició)

185 m² (segons medició)



Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

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.

Descripció / Tipologia

El conjunt està format per l’edificació principal i una edificació
annex (secundària) separades per una pati o jardí.

L’edificació principal (habitatge) és de PB+I, amb la coberta a 
dues aigües de teula àrab, amb el carener paral·lel a la 
façana del Camí de Santa Magdalena.

L’edificació secundària és el garatge de la finca. Aquesta és 
de PB, amb la coberta també a dos aigües, de teula àrab i 
amb el carener perpendicular a la façana que dona al Camí
de Santa Magdalena. 

Totes les edificacions estan construïdes amb murs de pedra. 

Documentació

Llicència atorgada el dia 07 de juliol de 2000, per la 
rehabilitació d’un habitatge de dues plantes i porxo al carrer 
de Santa Magdalena s/n.

Subministrament i Xarxes 

Aigua: Xarxa d’aigua

Electricitat: Xarxa elèctrica

Enllumenat: Enllumenat públic

Clavegueram: Col·lector en alta

Estat de conservació

Es troba en molt bon estat de conservació.

Justificació de la  preservació i la recuperació

Arquitectònica:
L’edifici és una representació de l’arquitectura popular de 
l’època. El conjunt és força interessant per la definició de 
volums, imatge global i composició de façana, és una mostra 
dels sistemes constructius i d’ús dels materials emprats a 
l’època. Forma part de l’entorn més immediat del nucli rural 
de la Comanda Templera, donant una imatge singular al 
conjunt.

Històrica:
Aquest edifici mot proper a la comanda templera ha tingut 
una relació estreta amb el seu entorn rural, al llarg del temps 
s’han anat annexionat altres construccions fins a generar un 
petit nucli d’habitatges.

Paisatgística:
La casa forma part de l’entorn rural molt relacionat amb el 
conjunt de la Comanda Templera.
L’ocupació permanent de les cases facilitarà la preservació
del medi rural, natural i paisatgístic. 

Socials:
Creació d’un barri o un nucli rural històricament vinculat a les 
activitats agrícoles i a les activitats de la Comanda Templera.
Aquesta agrupació d’habitatges rurals de Santa Magdalena 
també es justifica per raons d’equilibri territorial.

Can Catxo / Casa rural en el nucli rural de Santa Mag dalena 9                                     2.10
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Catàleg de masies i cases rurals Palau-solità i Plegamans, novembre 2014

PROPOSTA

Planejament

Règim del Sòl: Sòl No Urbanitzable. S’inclou en el PEP-02. Nucli històric Comanda 
Templera.

Qualificació: Zona 21d Agroforestal d'especial valor

Usos  admesos

Es permeten tots aquells usos establerts en la clau de zona corresponent definida en 
la normativa del POUM.

A més, a l’edificació principal es permet l’ús següent:

Els volums annexos no catalogats es regeixen per la normativa urbanística del Sòl No 
Urbanitzable

Paràmetres urbanístics i d’intervenció

Aquesta casa situada en el nucli rural de Santa Magdalena quedarà subjecta a 
l’establert al Títol VII -regulació del sòl no urbanitzable- de les NNUU del POUM, i 
específicament als preceptes que regulen la clau urbanística Agroforestal d’especial 
valor (Clau 21d), i al Capítol III de les NNUU del Catàleg de masies i cases rurals.

Observacions

Aquest element s’inclou en la fitxa 7.02. Nucli històric Comanda Templera, amb la 
categoria de protecció CHD, del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Per altra banda, aquesta casa rural es situa en l’Àrea de protecció Arqueològica 
determinada en els plànols corresponents i en la fitxa 8.29. Jaciment de Santa 
Magdalena, amb la categoría de protecció de APA.

Can Catxo / Casa rural en el nucli rural de Santa Mag dalena 9                                     2.10
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Edificació principal inclosa en el Catàleg

Volum annex no inclòs en el Catàleg




