Can Roca
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000051
454830, 4599378
Ermita Sant Simó

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
Magatzems agrícoles i pecuaris
21.801 m2
PDUSC, L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Casa rural petita de planta baixa construïda l’any 1920
amb una tipologia pròpia de la zona i de l’època.
Actualment es conrea la terra i també es cria bestiar,
cabres, gallines i ocells amb caràcter d’explotació familiar.
Conjunt rural situat dalt d’un turonet amb vistes al mar a
la vegada que genera unes visuals des del Pla de Sant
Simó darrera de la ermita.
Davant la façana principal sud hi ha un mirador de
boniques vistes amb tres moreres que proporcionen una
esplèndida ombra. Conjunt amb cert interès paisatgístic.
Superfícies construïdes
Entre les construccions de la finca, hi ha un habitatge de
137 m2 de superfície.
Estat de conservació
El habitatge esta en bon estat, la resta d’edificacions
agrícoles i els estables del bestiar necessiten una millora.
Bona part de coberts són d’uralita i construccions de
planxa adossades a les cotxeres i al desnivell de la part
davantera, no donen una imatge pròpia del medi natural.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és per un camí de pujada de 80 metres des de
l’aparcament de darrera la ermita de Sant Simó.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.

Pla especial urbanístic PEU-MCR
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica: Per la seva antiguitat
Paisatgístic: Consideració de la visibilitat des de l’entorn de l’ermita de Sant Simó.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració, turisme rural i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, AIP, AA
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i activitats educatives i coneixement d’animals de granja.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal i
s’enderrocaran o transformaran els volums assenyalats. La resta de volums de la finca són utilitzables per usos i
activitats regulades en la zona 7a-c, diferents als d’habitatge, els quals caldrà transformar amb materials adequats al
medi rural. Les edificacions de planxa i d’uralita adossades al gran magatzem s’hauran de transformar per ser
utilitzades. Els coberts adossats al desnivell de la façana principal s’enderrocaran.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 177 m2. Es permet ampliar l’habitatge actual
en planta baixa i en el gàlib grafiat en el plànol. Amb material i colors integrats en la resta del conjunt.
Es mantindrà un espai lliure a l’entorn del conjunt principal i es mantindrà l’entorn vegetal assenyalat i les tres
moreres de la façana principal sud, emfatitzant la visual des de l’ermita de Sant Simó.
Atès que hi ha existeix un espai d’aparcament a baix a l’entorn de l’ermita, mantenir en condicions el pati de sauló
de darrera la casa per crear una àrea petita d’esbarjo.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC .

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000115
Coordenades UTM (ED50)
455002, 4599572
Accés
Camí trencant crtra. N-II (Pla de St Simó)

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
20.418 m2
PDUSC, L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Antiga casa rural de principis del segle XX alineada al camí,
amb els espais interiors molt ben conservats amb sostres
fets amb volta catalana. En l’actualitat és primera
residència amb activitat agrícola de caràcter familiar
portada pels hereus de la finca que no són els que hi viuen.
Es destaca el valor rellevant de la porxada de la façana
principal i la implantació i bona disposició volumètrica
envers l’entorn. Davant la façana principal sud hi ha una
era amb arbrat amb cert interès paisatgístic i en la façana
oest hi ha adossada una bassa quadrada per rec amb un
petit safareig decorat amb ceràmica esmaltada a una de les
cantonades. La casa pintada de color grogós amb sanefes
color grana amb remats i forats,
dona una imatge
personalitzada i peculiar.
Superfícies construïdes
La construcció conté un habitatge en dues plantes de 495
m2 de superfície.
Estat de conservació
La construcció es troba en un bon estat de conservació.
Falta manteniment de l’acabat de façana.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou, subministrament
d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
Finca d’accés fàcil per un camí ample de sauló que s’hi
accedeix des de la carretera N-II a l’alçada del Pla de Sant
Simó.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat anterior a 1950,
Arquitectònica: Per la composició volumètrica de la façana principal i els sistemes constructius utilitzats.
Paisatgística: Bona relació i integració de la casa amb l’entorn arbrat i paisatge.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, R, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i familiar, turisme rural i restauració.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt
principal. La resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats a la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 515 m2. No es permeten ampliacions,
únicament aquelles que garanteixin les condicions d’habitabilitat.
Es mantindrà l’espai arbrat entorn del conjunt principal i es mantindrà l’àrea de protecció vegetal com de transició
cap al conreu.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000113
Coordenades UTM (ED50)
454994, 4599648
Accés
Camí trencant crtra. N-II (Pla de St Simó)

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
25.031 m2
PDUSC, L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Conjunt rural del segle XIX de dos volums de dues
plantes, adossats i amb coberta a dues aigües
independents. La façana es va rehabilitar als voltants de
l’any 1930. El conjunt presenta una tipologia clarament
rural típica de la zona costanera del Maresme. El remat
geomètric de coronament de la façana principal i la
decoració de les obertures li donen al conjunt un aspecte
personalitzat. Hi ha bones vistes al mar.
En la finca hi ha activitat agrícola en funcionament per
part dels actuals arrendataris dels camps. No s’hi viu, i té
l’ús esporàdic de segona residència.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
un habitatge deshabitat de 216 m2.
Estat de conservació
Necessita reformes i integrar l’edificació amb un entorn
més verd, per millorar la component paisatgística.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
Finca d’accés fàcil per un camí ample de sauló que s’hi
accedeix des de la carretera N-II a l’alçada del Pla de
Sant Simó.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.
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FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat anterior a 1950,
Arquitectònica: Per la clara composició volumètrica del conjunt de tipologia de la plana agrícola costanera del
Maresme i singularitat del tractament de la façana principal.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i familiar i turisme rural.
Altres usos com activitats d’interès públic relacionades amb la costa.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt
principal i es transformarà el volum assenyalat. La resta de volums de la finca són utilitzables per usos i activitats
regulades en la zona 7a-c, diferents als d’habitatge.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 314 m2. Únicament es permeten ampliacions
de planta baixa a les façanes laterals que ajudin a garantir les condicions de l’habitabilitat. Es mantindrà un espai
lliure davant la façana principal i es completarà amb l’arbrat i vegetació assenyalada, per integrar i crear una
atmosfera habitable i en harmonia amb el medi. Les intervencions estaran condicionades al manteniment de la
explotació agrícola de la finca.
Mantenir en condicions el pati de sauló de l’accés a ponent, per crear una àrea petita d’aparcament.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Es permetrà la divisió horitzontal dels dos mòduls separats per la mitgera.
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 2 habitatges
Regla de densitat: La superfície de cada habitatge s’adaptarà a la dels mòduls construïts.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Casa Margarita
Veïnat de Mata, 116
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega 08120A0-1000055/54/125
Coordenades UTM (ED50)
454726, 4599591
Accés
Camí trencant crtra. N-II (Pla de St Simó)

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge familiar
magatzems agrícoles
20.307 m2
PDUSC, L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Casa de tipologia pròpia de cases de estiueig, de l’any
1940 i posteriorment reformada.
El sòl de la finca manté una important activitat de conreu
de flor en ple rendiment, que es desenvolupa en diverses
plataformes terrassades.
La casa de cobertes inclinades a quatre aigües està
aixecada lleugerament respecte del terreny, mitjançant
un semisoterrani en una plataforma rodejada per un
entorn arbrat i enjardinat d’aspecte rellevant que caldrà
mantenir.
El camí rectilini d’accés cap a la casa està reforçat amb
doble línia de xiprers.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
608 m2 destinats a ús residencial.
Estat de conservació
L’habitatge està en bon estat. La finca, els coberts i el
conreu en actiu donen aspecte d’ordre i productivitat.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
Finca d’accés fàcil per un camí ample de sauló que s’hi
accedeix des de la carretera N-II a l’alçada del Pla de
Sant Simó.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Paisatgístic:

La casa està envoltada de vegetació a considerar i que caldrà respectar. Es destaca la doble línia de
xiprers emfatitzant en el paisatge, a l’accés principal.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural, turisme rural.
Altres usos com activitats d’interès públic de caràcter educatiu pel coneixement del cultiu de la flor.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt
principal. La resta de volums de la finca són utilitzables per usos i activitats regulades en la zona 7a-c, diferents als
d’habitatge.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda del volum inclòs en aquest Catàleg és de 720 m2. No es permeten ampliacions, únicament
aquelles que garanteixin les condicions d’habitabilitat i es situïn a la façana posterior.
Es mantindrà l’espai lliure davant les façanes principal i laterals i es respectarà l’entorn vegetal arbrat assenyalat.
Les intervencions que es facin vetllaran i milloraran la permeabilitat actual del sòl, prohibint i si cal substituint els
paviments actuals de formigó.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 2 habitatges.
Regla de densitat d’acord a l’article 9 de les Disposicions generals.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR
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Casa camí de les Vinyes
Veïnat de Mata, 2
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000059
Coordenades UTM (ED50)
454727, 4599668
Accés
Camí Vinyes d’en Sumells

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
1.893 m2
PDUSC, L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Casa de tipologia rural amb dues plantes i coberta a dues
aigües, dels voltants de l’any 1940. El porxo de la façana
principal i la barana de la terrassa són característics de la
tipologia rural d’aquesta època.
Actualment és una primera residència.
Els terrenys amb conreu agrícola que estan darrera la
casa estan vinculats fiscalment a la mateixa finca.
Davant de la façana principal per on hi ha l’accés des del
camí de Les Vinyes d’en Sumells, hi ha un pati amb
arbrat.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
un habitatge de 220 m2 i una construcció adossada de
28m2.
Estat de conservació
La finca presenta un estat de conservació correcte.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
Finca d’accés fàcil pel camí ben consolidat de Les Vinyes
d’en Sumells, de bona amplada però que necessita
manteniment de vores i millora de tacaments.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:

Per la seva antiguitat anterior a 1950.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració, turisme rural i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i familiar.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt
principal. La resta de volums de la finca són utilitzables per usos i activitats regulades en la zona 7a-c i hauran de
integrar les cobertes, substituint els colors blancs i brillants amb colors terrosos i mats.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 248 m2. Es permet ampliar l’habitatge actual
en planta baixa i en el gàlib grafiat en el plànol. Es mantindrà un espai lliure davant la façana principal i es
completarà amb arbrat en el límit de la finca. El mur d’obra que fa de tanca de la finca amb el camí, es tractarà amb
una acabat de color integrat amb el medi rural.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge preexistent

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Can Grau
Veïnat de Mata, 81
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000109/116
Coordenades UTM (ED50)
454951, 4599807
Accés
Camí Les Vinyes d’en Sumells

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Zona 7a-c
Usos actuals
habitatge rural i magatzems agrícoles
Superfície finca
26.200 m2
Protecció actual
PDUSC, L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Casa rural d’arquitectura singular de principis del segle XX
que segueix mantenint l’activitat agrícola amb una
producció notòria. Es conserva molt clarament l’estructura
original i tradicional de la casa rural principal de dos plantes
amb golfa alineada al camí i amb la façana principal
orientada cap al mar i amb els camps davant.
Aquest volum està separat per la bassa, amb el magatzem
agrícola adossat a un petit habitatge de masovers utilitzat
com magatzem. Entre els camps i les construccions hi ha
un espai d’era lleugerament aixecada sobre els conreus.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda de la finca, hi ha un habitatge,
el principal de 300 m2.
Estat de conservació
L’estat de conservació és bo, però els acabats de façana
necessiten manteniment. La façana de les edificacions al
camí d’accés són cegues, evidenciant una manca
d’integració de l’arquitectura al entorn natural. Hi ha un
important magatzematge a cel obert que es podria ubicar
en els magatzems. La component paisatgística vegetal
també és millorable.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou, subministrament
d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
Finca d’accés fàcil pel camí ben consolidat de Les Vinyes
d’en Sumells, de bona amplada però que necessita
manteniment de vores i millora els tancaments.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat anterior a 1950.
Arquitectònica: Per la clara estructura tradicional i singular de casa d’arquitectura rural. Es destaca la geomètrica
composició de forats de la façana principal.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural .
Altres usos com el d’activitats d’educació i cultura relacionada amb el món agrícola i rural.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt
principal i s’enderrocarà o transformarà el volum assenyalat. La implantació dels nous usos requerirà la retirada de
magatzematge a cel obert i millora de la imatge paisatgística. La resta de volums de la finca són utilitzables per usos
i activitats regulades en la zona 7a-c, diferents als d’habitatge i per encabir els utensilis ara al descobert.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 332 m2 i les golfes. Es permeten ampliar
l’habitatge en planta baixa i en el gàlib grafiat en el plànol. Es mantindrà la era entre les edificacions i els camps i es
completarà aquest espai amb l’arbrat assenyalat. Les intervencions hauran de contenir un projecte arquitectònic de
les façanes actualment cegues que integrin els volums habitables amb l’entorn natural i proporcionin un tancament
amable al camí d’accés.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge preexistent ampliable en superfície, dins les possibilitats del
volum catalogat en aquest Pla especial.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Can Tolrà
Veïnat de Mata, 110

fitxa informativa
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000061/62
Coordenades UTM (ED50)
454744, 4599753
Accés
Camí de Les Vinyes d’en Sumells

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Zona 7a-c
Usos actuals habitatge rural, magatzems agrícoles,
hivernacles i residència canina
Superfície finca
11.304 m2
Protecció actual
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Finca dividida en dos subparcel·les en resultes d’una
herència entre germans, amb una antiga casa rural
habitada, de l’any 1945 que s’ha anat transformant i en
l’actualitat els propietaris d’una part de la finca inicial
porten a terme amb caràcter privat una gossera.
En una part de la finca s’hi desenvolupa una activitat de
aparcament de furgonetes i materials de construcció.
A l’altre costat del camí interior hi ha els mòduls per la
residència canina i nucli zoològic entesa com una activitat
d’interès social.
Hi ha al fons uns hivernacles suposadament arrendats.
La finca està molt fragmentada i no s’hi practica activitat
agrícola.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
Un habitatge de 175 m2
Estat de conservació
La casa rural es troba en bon estat de manteniment i la
component paisatgística és millorable.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
Finca d’accés fàcil pel camí ben consolidat de Les Vinyes
d’en Sumells, de bona amplada però que necessita
manteniment de vores i millora els tancaments.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:

Per la seva antiguitat anterior a 1950.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració, turisme rural i equipaments.
Usos permesos: HR, HF, AIP, AA
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge familiar.
Altres usos com el d’activitats d’interès públic i social vinculades al món rural i agrícola.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos residencials permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com
edificació o conjunt principal i s’enderrocarà o transformarà el volum assenyalat. La resta de volums de la finca són
utilitzables per usos i activitats regulades en la zona 7a-c, diferents als d’habitatge.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 246 m2. No es permeten ampliacions. Es
mantindrà un espai lliure davant la façana principal i es completarà amb l’arbrat i vegetació assenyalada, per
integrar i crear una atmosfera habitable i en harmonia amb el medi.
Es fomentarà la recuperació de la productivitat agrícola de la finca a la vegada que l’eliminació de l’activitat
d’aparcament de furgonetes i materials de construcció.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000128
454864, 4599965
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems en desús
10.351 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Abans Can Patalé, és un conjunt rural alineat al camí
d’accés, format per un cos de dues plantes d’habitatge i
altres cossos per usos agrícoles i pecuaris d’una planta, que
estan adossats al cos principal formant una L.
El volum queda completat en superfície per una bassa
rectangular de rec i un safareig originari i típic del que van
ser les cinc primeres sènies que van donar el nom a la
plana.
No hi ha activitat agrícola.
El fons de la finca està ocupada per un cobert obert a dues
aigües per cavalls d’ús propi.
Superfícies construïdes
De la superfície construïda de la finca hi ha uns 245 m2
ocupats per l’habitatge.
Estat de conservació
L’estat general de la finca, els camps i les construccions
necessiten manteniment i es pot millorar l’activitat
productiva i l’aspecte paisatgístic.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és pel camí de Les Cinc Sènies, ben consolidat ,
d’una bona amplada i que s’hi accedeix per una bifurcació
de la Ronda Cervantes.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica: És una de les masies originàries de les 5 primeres dels segle XVIII que formaren la Plana de Les Cinc
Sènies, vinculada a l’aqüeducte adossat al camí d’accés.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració, equipaments i serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i turisme rural, activitats col·lectives de caràcter esportiu i d’educació
en el lleure i esbarjo.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal i
s’enderrocarà el volum assenyalat per recuperar l’era. La resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i
construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 245 m2. No es permeten ampliacions.
Es mantindrà la bassa i el safareig per la represa de l’activitat agrícola i es mantindrà un espai sense edificar a
l’entorn. Es farà un tractament amb plantació d’arbrat per millorar la integració paisatgística. La conservació dels
magatzems per la reutilització per activitats agrícoles haurà de comportar la substitució de la uralita de les cobertes
o com a mínim un tractament d’acabat amb colors terrosos i mats.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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del Pla de Sant Simó

Veïnat de Mata, 101
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000065
Referència cadastral disseminat
0005104-00DF59G
Coordenades UTM (ED50)
454665, 4599826
Accés
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
11.006 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Antiga casa rural de l’any 1950 pròpia de l’àmbit de Les
Cinc Sènies, de les més properes a l’àrea urbana de la
ciutat.
L’activitat agrícola actual ha comportat adossar diferents
cossos de magatzems i garatges a la casa, mantenint-se
però la façana principal de ponent.
El conjunt configura un espai a manera de plaça delimitat
per alguns arbres. La imatge paisatgística del conjunt des
del límit urbà és un referent de l’espai rural de la ciutat.
El sòl i la casa pertanyen a diferents propietaris.
Superfícies construïdes
La construcció conté un habitatge en una planta de 82 m2
de superfície.
Estat de conservació
La construcció es troba en un bon estat de conservació.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és fàcil pel camí de Les Cinc Sènies, ben consolidat i
de bona amplada, però el camí d’accés privat per la finca
veïna necessita manteniment.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural

Pla especial urbanístic PEU-MCR
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat coincident amb l’any 1950.
Paisatgística: Referent de casa rural , sínia en planta baixa i fàcilment identificable en la vora del paisatge des del
nucli urbà.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i turisme rural.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal i
s’enderrocaran o transformaran els volums assenyalats. La resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i
construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 245 m2. No es permeten ampliacions fora dels
volums assenyalats. S’intervindrà en la mitgera cega i vista amb un tractament cromàtic d’integració a l’entorn.
Es mantindrà l’espai de la plaça sense edificar i es completarà amb arbrat l’àrea de protecció vegetal com de
transició cap al conreu.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000066
454643, 4599903
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
8.850 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Antiga casa rural de l’any 1936, amb una inscripció a la
façana de ponent de 1939, forma un conjunt en L articulat
per una bassa rodona de rec. Actualment no s’exerceix cap
activitat agrícola en els camps.
La casa té una utilització per segona residència. És una
casa singular de planta baixa i dos pisos amb un petit porxo
lateral adossat a l’entrada. El sistema constructiu és de
bona qualitat.
La construcció del magatzem agrícola a l’altra costat de la
bassa de rec, te una coberta d’estructura de fusta de melis i
que el fa un espai interessant per reutilitzar. L’alçada de la
construcció admetria un altell en la part central.
Superfícies construïdes
La construcció conté un habitatge de dues plantes de 382
m2 de superfície.
Estat de conservació
La construcció es troba en un bon estat de conservació.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és fàcil i proper a l’àrea urbana, neix de la carretera
de Mata, però dificultós ja que el camí és estret i necessita
manteniment.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
INUND: La finca llinda amb la riera de Sant Simó
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat 1936, anterior a 1950.
Arquitectònica: Per les qualitats constructives i les possibilitats de l’espai interior.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler.
Usos permesos: HR, HF, TR, R, E, AIP, AA
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i familiar, turisme rural, restauració i activitats d’interès públic
d’educació, cultura del medi i esbarjo. Aquest conjunt és bastant indicat, per les possibilitats de l’arquitectura i
accessibilitat des de l’àrea urbana, com casa de colònies d’estiu per infants i joves.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal i
s’enderrocarà o transformarà el volum assenyalat. Es permet construir un altell en la part central del volum nord si
ho requereixen les noves implantacions d’activitats d’interès públic. S’enderrocarà el cobert ruïnós de l’extrem sud.
La resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 667 m2. No es permeten ampliacions fora dels
volums assenyalats i de l’altell en l’espai sota carener. La implantació d’usos requerirà recuperar l’activitat agrícola
dels camps. Es mantindrà el espai de la plaça sense edificar i es conservarà l’aspecte arbrat.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 2 habitatges
Regla de densitat: La superfície del primer habitatge s’adaptarà al habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000005
454671, 4599996
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
10.392 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Antiga casa rural de l’any 1940, d’una planta rectangular
amb coberta a dues aigües adossada a una bassa circular
de reg.
La casa és de primera residència i compta amb superfície
de camps de conreu arrendats, on s’hi explota
principalment activitat de jardineria de planter.
A l’espai d’accés a la casa s’hi troba un gran magatzem
amb coberta metàl·lica que s’utilitza com aparcament.
Davant de la façana principal hi ha una àrea travessada per
un camí amb arbres i vegetació. Les edificacions de la finca
no queden massa visibles des de l’entorn.
Superfícies construïdes
La construcció conté un habitatge d’una planta de 136 m2
de superfície.
Estat de conservació
La construcció es troba en un bon estat de conservació.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és fàcil i proper a l’àrea urbana, neix de la carretera
de Mata, però dificultós ja que el camí és estret i necessita
manteniment. També s’accedeix pel camí de Les Cinc
sènies.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
INUND: La finca llinda amb la riera de Sant Simó
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FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Can Gual
Veïnat de Mata, 112

fitxa d’ordenació

16

PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Socials:

Per la seva antiguitat 1940, anterior a 1950.
Habitatge rural vinculat a l’explotació agrícola afavorint l’equilibri econòmic territorial.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural.
Altres usos com activitats d’esbarjo en el lleure.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 136 m2. No es permeten ampliacions fora dels
volums assenyalats.
Qualsevol intervenció en l’edificació comportarà haver d’integrar cromàticament la coberta de la cotxera amb color
mat i terrós.
Es conservarà l’espai arbrat assenyalat davant de la casa i s’hi fomentarà més plantació.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Can Lluch
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000072
454782, 4600018
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
10.004 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
És un conjunt edificat considerable de l’any 1936, vinculat a
una antiga explotació agrícola que actualment s’explota a
petit nivell per consum propi.
Les construccions residencials i magatzems, són les típiques
rurals de la zona i de la mateixa època, i estan alineades i
adossades al límit del fons de la finca, amb un aspecte
paisatgístic millorable.
El sistema constructiu és tradicional, amb coberta a dues
aigües, sense destacaments.
Entre les edificacions hi ha una bassa circular de reg tapada
amb solera de rajola.
Davant la façana principal de la casa hi ha una plaça
arbrada que proporciona un ambient ombrívol d’interès.
Superfícies construïdes
De les construccions de dins de la finca, la superfície
destinada a ús residencial és de 256 m2. Actualment hi ha
2 habitatges amb 2 accessos.
Estat de conservació
Les edificacions habitades es mantenen en bon estat.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou, subministrament
d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés a la finca és pel camí de Les Cinc Sènies, artèria
important en la plana agrícola, però el camí dins de la finca
necessita manteniment.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:

Per la seva antiguitat 1936, anterior a 1950.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i familiar, turisme rural amb restauració vinculada.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal.
La resta de volums de la finca són utilitzables per usos i activitats regulades en la zona 7a-c, diferents als
d’habitatge.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda del volum inclòs en aquest Catàleg és de 396 m2. No es permeten ampliacions, únicament
aquelles que garanteixin les condicions d’habitabilitat i no comprometin l’espai protegit anterior a les façanes
principals.
Es mantindrà l’espai lliure davant les façanes principal i davant la bassa de rec.
Es mantindran els arbres existents i les intervencions que es duguin a terme hauran de contemplar un projecte de
millora paisatgística a l’entorn del conjunt catalogat. Es completaran les línies d’arbrat de la proposta d’ordenació.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 2 habitatges preexistents.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000076/04
Coordenades UTM (ED50)
454994, 4599648
Accés
Camí bifurcat de la Crtra de Mata

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
23.153 m2
PDUSC, SAF PD-LOF

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
El conjunt rural està format per un cos residencial i
principal de dues plantes amb coberta a dues aigües de
principis del segle XX al costat d’una bassa de reg
circular, i uns magatzems davant formant una altre
alineació separada per una franja de terreny.
Forma part fiscalment de dues finques però d’un sol
propietari. Els camps no s’estan conreant i la casa no està
habitada.
La finca limita amb el torrent d’en Sumells. En el límit de
la finca hi ha una canalització d’aigua del segle XIX per
fer arribar aigua a la “Plana de Les Cinc Sènies”.
Part de la finca on es troben les edificacions està afectada
per el sistema d’afectació ferroviària de la futura línia
orbital.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
un habitatge de 266 m2 de superfície més les golfes.
Estat de conservació
Necessita reformes i integrar l’edificació amb un entorn
més verd, per millorar la component paisatgística.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
La finca gaudeix d’una accessibilitat bona a través d’una
bifurcació de la carretera de Mata.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
INUND: La finca llinda amb el torrent d’en Sumells.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:

Per la seva antiguitat anterior a 1950 i com element destacable l’antiga sèquia d’obra.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, turisme rural i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, R, AIP, AA.
Els usos permesos hauran de ser compatibles amb la qualificació de sòl d’afectació línia orbital SAF, segons art. 236
apartat 3 de les NU PG.
Usos recomanats: Activitats d’esbarjo i d’educació en el lleure.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt
principal i en compliment de les determinacions dels articles 235 i 236.3 de les NU del Pla general per l’afectació
SAF, sistema afectació ferroviària de la línia orbital. S’enderrocaran els volums assenyalats. La resta de volums de la
finca són utilitzables per usos i activitats regulades en la zona 7a-c, diferents als d’habitatge.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 308 m2 més 133 m2 de golfes. No es
permeten ampliacions. Es mantindrà un espai lliure davant la façana principal i es completarà amb l’arbrat i
vegetació assenyalada, per integrar i crear una atmosfera habitable i en harmonia amb el medi.
Conservar la antiga sèquia.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge preexistent

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.
Als efectes del sòl afectat per protecció ferroviària, l’autorització de les obres requerirà un informe favorable de la
Direcció General de Transports.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega 08120A0-1000018/19/77
Referència cadastral disseminat
0021134-00DG50B
Coordenades UTM (ED50)
455019, 4600364
Accés
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
26.211 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Són dues cases, una construïda als voltants dels anys
1930-1940, amb una tipologia molt pròpia dels pagesos
que tenien finques amb un bon rendiment en aquell
moment, i que es manté fins l’actualitat i l’altre casa més
recent hi viu el fill, que segueix la tradició de pagès.
La casa antiga es caracteritza per una construcció amb
pilars de totxo vermell, arcs i pèrgoles a la terrassa situada
dalt d’una plataforma rodejada d’una plaça i d’arbrat. Dins
la mateixa finca cadastral hi ha diverses construccions de
tipologia agrícola.
L’aspecte dels camps i de la finca en general es d’ordre i
productivitat. Cal destacar les boniques visuals del paisatge
de l’entorn des de l’espai arbrat de davant de les dues
cases.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
dos habitatges, un de 300 m2 a la casa principal i l’altre de
209 m2 a la planta primera de la nau lateral de l’altre
costat de la plaça.
Estat de conservació
Les edificacions estan en bon estat de conservació
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat i
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és per camí consolidat de Les Cinc Sènies, i que
s’arriba a la casa pel camí en bon estat de dins la finca.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat anterior a 1950.
Arquitectònica: Arquitectura de tradició de les cases de pagès amb conreus construïdes a la mateixa època.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i familiar i turisme rural.
Altres usos permesos d’activitats culturals i d’educació relacionades amb el foment del món agrícola.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de volums de la finca són utilitzables per usos i activitats regulades en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 718 m2. No es permeten ampliacions. Es
mantindrà un espai lliure entorn i davant la casa antiga i es mantindrà i fomentarà l’àrea arbrada en condicions.
Habilitar alguna àrea no arbrada i fora de l’espai no edificable, per aparcament de vehicles.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 2 habitatges preexistents
Regla de densitat: La superfície de cada habitatge s’adaptarà a la dels habitatges preexistents.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000017
Coordenades UTM (ED50)
455064, 4600396
Accés
Bifurcació del camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Zona 7a-c
Usos actuals
habitatge rural
magatzems agrícoles i pecuaris en desús
Superfície finca
9.892 m2
Protecció actual
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
És una casa rural pròpia de la zona de l’any 1929.
En la finca hi ha activitat agrícola en funcionament.
La casa està rodejada per magatzems agrícoles i de
bestiar, ara en desús pertanyents anteriorment a la
granja de porcs. Actualment la major part de magatzems
estan desocupats i amb alguna activitat no pròpia del
medi rural.
La bassa tradicional pel reg està situada a tocar de la part
inicial de la casa i queda en part sota la porxada d’una
ampliació en planta pis.
Les construccions en desús es disposen alineades a la
casa i en el límit de la finca arribant fins el llindar amb el
torrent del Forcat. El aspecte del conjunt de la finca és
millorable.
Superfícies construïdes
Hi ha dos habitatges amb un total de 380 m2. La resta de
construccions del costat i davant sobrepassen els 1000
m2 de superfície construïda.
Estat de conservació
S’ha intervingut amb diverses reformes i ampliacions.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és per camí consolidat de Les Cinc Sènies. Es pot
accedir des de la finca de Can Pera.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
INUND. La finca i alguna construcció estan dins la
influència del torrent del Forcat.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:

Per la seva antiguitat, anterior a 1950.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració, turisme rural i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús principal d’habitatge rural i familiar.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal.
S’enderrocaran els volums assenyalats.
La resta de volums de la finca són utilitzables per usos i activitats regulades en la zona 7a-c, diferents als
d’habitatge.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda del volum inclòs en aquest Catàleg és de 422 m2. No es permeten ampliacions, únicament
aquelles que garanteixin les condicions d’habitabilitat. Es mantindrà l’espai lliure davant les façanes principal i
davant la bassa de rec. Es mantindran els arbres existents i les intervencions que es duguin a terme hauran de
contemplar un projecte de millora paisatgística a l’entorn del conjunt catalogat, eliminant les construccions
obsoletes i amb desús i plantant línies d’arbrat. Avaluar la permanència o no de les naus de porcs en desús, que
provoquen un impacte important en el paisatge des del camí de Les Cinc Sènies.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges= 2 habitatges preexistents.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega 08120A0-1000100/167/170
Referència cadastral disseminat
0025127-00DG50A
Coordenades UTM (ED50)
454942, 4600026
Accés
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Zona 7a-c
Usos actuals habitatge rural, coberts agrícoles i magatzems
Superfície finca
16.312 m2
Protecció actual
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
És una casa rural reformada que té els seus inicis en el
segle XIX. Envoltada de 3 finques de titulars diferents, on
s’hi desenvolupen activitats irregulars: proliferació de
magatzems i coberts no agrícoles i un altre part ocupada
per petits horts associats a nombrosos coberts al costat.
Actualment la casa té l’ús de primera residència i està
envoltada de moltes construccions adossades tipus
magatzem, amb un entorn malmès ambientalment. Hi ha
una piscina que antigament era la bassa del reg.
Cal una millora important per a poder recuperar aquest sòl i
integrar-lo productivament a la plana de Les Cinc Sènies.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha un
habitatge de 270 m2.
Estat de conservació
Necessita reformes i integrar l’edificació a l’entorn natural
inicial.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
La finca gaudeix d’una bona accessibilitat a través del Camí
de Les Cinc Sènies.
Situació de riscs naturals
No es detecta cap risc.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Socials:

Per la seva antiguitat anterior a 1950.
Habitatge rural vinculat a l’antiga explotació agrícola afavorint l’equilibri econòmic territorial.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i activitats d’interès públic d’educació i cultura del medi. Altres usos
permesos com activitats d’esbarjo en el lleure.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c. Cal
destacar el impacte negatiu del barraquisme de la finca colindant.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 420 m2. No es permeten ampliacions fora
dels volums assenyalats. Els volums adossats a la casa hauran de proporcionar unes façanes dignes i coberta amb
materials i colors que contribueixin a una lectura unitària.
Es mantindrà la bassa de reg i els espais de les dues places sense edificar. Es conservaran els arbres ficus i fruiters
actuals i es plantaran noves espècies d’ombra alineades.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Els nous usos s’implantaran amb el procediment de l’art. 50 LUC. Es valorarà la possibilitat d’intervenir amb la
recuperació de la finca agrícola colindant, amb la redacció d’un instrument per minorar el impacte negatiu dels
coberts i proposar una ordenació conjunta que afavoreixi la integració paisatgística al medi on es situa.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000081
455017, 4600098
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
16.110 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
És una casa rural construïda al 1900, que actualment
manté l’activitat agrícola.
Destaca una bassa antiga on està adossada una capelleta
de Santa Eulàlia que dóna nom a l’horta.
Recentment s’ha construït un magatzem agrícola pels
tractors i envasament dels productes agrícoles.
La edificació està quasi alineada al camí d’accés i deixa
un espai davant la façana principal.
Hi ha una zona arbrada de poca consistència a un costat
de la masia. L’aspecte paisatgístic te potencial per poder
millorar.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
un habitatge de 268 m2.
Estat de conservació
Les edificacions estan en bon estat de conservació
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través del Camí de Les Cinc Sènies.
Situació de riscs naturals
No s’ha detectat cap risc.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat 1900, anterior a 1950.
Arquitectònica: Per la composició volumètrica de tipologia pròpia de conjunt rural.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i familiar, i activitats d’interès públic d’educació i cultura del medi.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c. Es
prendran mesures per l’ordenació paisatgística basades en nova plantació d’arbrat alineat amb el camí d’accés.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 415 m2 més les golfes. No es permeten
ampliacions fora dels volums assenyalats. Es podrà ampliar l’habitatge actual per agrupació familiar dins el volum
catalogat.
Es mantindrà l’espai de la plaça sense edificar i es conservaran els espais arbrats.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000082
Coordenades UTM (ED50)
455082, 4600025
Accés
Bifurcació del camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
23.798 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Can Majó, finca actualment poc explotada, però amb un
passat de conreus agrícoles de gran producció (Vivers del
Maresme). Hi ha vàries construccions que daten dels anys
1900; una construcció lineal de dues plantes destinada
antigament a la indústria pecuària, intercala una
edificació
d’habitatge
entre
mitgeres
actualment
habitada.
Darrera de les naus lineals hi ha dos volums adossats de
planta baixa i coberta a dues aigües, amb un habitatge i
un magatzem agrícola al costat d’una bassa de reg
circular, més vinculats a l’inici de l’antiga activitat
agrícola.
L’aspecte general de la finca i les edificacions es bastant
degradat i es pot millorar
tant des del punt de vista
productiu com de integració paisatgística amb l’entorn.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
dos habitatges independents, un original de 91 m2 i
l’altre de 82 m2 de la masoveria en el cos lineal.
Estat de conservació
Les edificacions necessiten reforma i manteniment.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat i
telefonia, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través de bifurcació de camí de Les Cinc
Sènies.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
INUND: La finca limita amb el torrent d’en Sumells.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:

Per la seva antiguitat 1900, anterior a 1950. El volum de la casa consta en el cadastre 1936

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i familiar, turisme rural amb restauració vinculada i altres usos permesos
com activitats col·lectives d’interès públic de caràcter cultural del medi i educació en el lleure i esbarjo vinculades a
la possibilitat d’activitat agrícola de la finca.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o
conjunt principal i s’enderrocaran els volums assenyalats. La resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als
usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 170 m2 més les golfes. No es permeten
ampliacions, únicament aquelles en planta baixa si són necessàries per garantir les condicions d’habitabilitat i en la
façana lateral de llevant. La represa d’activitats requeriran la recuperació de l’activitat agrícola.
Es mantindrà l’espai de la plaça sense edificar i es fomentarà la plantació d’arbrat alineat al camí.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges = 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000119
455173, 4600246
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
19.397 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Conjunt rural de l’any 1900 consistent amb habitatge
rural principal i habitatge de masoveria adossat en planta
baixa, seguint alineació del camí d’accés mitjançant una
franja de verd. La casa esta separada del mur de
contenció del camí de Les Cinc Sènies coronat pel
aqüeducte que històricament ha regat la plana agrícola.
Davant i més endins de la finca hi ha un bassa quadrada
de reg contornejada per tres costats amb magatzems
agrícoles.
La finca s’explota agrícolament i presenta un aspecte
productiu ordenat i paisatgísticament integrat a l’entorn.
Les edificacions es plantegen en un entorn controlat,
compacte i amb vegetació i arbres.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
dos habitatges independents, un de 196 m2 i l’altre de 58
m2 i un menjador cobert d’estiu independent.
Estat de conservació
Les edificacions d’habitatge presenten un bon estat,
recentment reformades.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través del camí de Les Cinc Sènies.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Paisatgístic:

Per la seva antiguitat 1900, anterior a 1950 i per la existència del aqüeducte del segle XVIII, com
element de valor rellevant de la finca.
Es destaca la correcta localització i posició de l’edificació respecte al camí de Les Cinc Sènies i el
respectuós tractament de la franja no edificable de separació amb el aqüeducte.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos:
HF, HR, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i activitats d’interès públic d’educació i cultura del medi. Altres usos
permesos com activitats d’esbarjo en el lleure. Els nous usos o activitats que s’hi implantin hauran de contribuir
positivament al desenvolupament agrícola actual.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 320 m2 més les golfes. No es permeten
ampliacions fora dels volums assenyalats.
Es mantindrà el espai de la plaça sense edificar i es conservarà l’aspecte arbrat. Es reforçarà la plantació d’arbres
reforçant línies com camins, límits i edificacions.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges = 2 habitatges preexistents.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.
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SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000020
455270, 4600335
Camí de Les Cinc Sènies

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
19.397 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Conjunt rural amb una construcció residencial de l’any
1950, i un annex recent.
En la finca s’observa una alta productivitat agrícola i
mecanismes moderns per la comercialització dels
productes.
S’han realitzat reformes a l’interior de la construcció
antiga al costat de la casa principal, substituint
definitivament el volum antic de dos plantes per un
volum d’una planta. A l’altre costat i visible des del
camí d’accés hi ha la bassa rodona de rec rodejada
d’un entorn vegetal a mantenir.
En la finca hi ha grans hivernacles i un magatzem de
recent construcció agrícola.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi
ha un habitatge originari de 319 m2 i la construcció
recent sense ús al costat de llevant.
Estat de conservació
Les edificacions presenten un bon estat.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través del camí de Les Cinc Sènies.
Situació de riscs naturals
No es detecta cap risc natural.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:

Per la seva antiguitat 1900, anterior a 1950. En el plànol de cadastre 1936 s’identifica un volum
allargat a la mateixa posició que l’actual.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural, turisme rural i activitats d’interès públic d’educació i cultura del medi.
Altres usos permesos com activitats d’esbarjo en el lleure. Els nous usos o activitats que s’hi implantin hauran de
contribuir positivament al desenvolupament agrícola actual.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal i es
transformaran els volums assenyalats. La resta de sòl del finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions
agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 319 m2. No es permeten ampliacions fora
dels volums assenyalats, únicament aquelles en planta baixa si són necessàries per garantir les condicions
d’habitabilitat.
Es mantindrà l’espai de la plaça sense edificar i es fomentarà la plantació d’arbrat alineat al camí.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges = 1 habitatge preexistent

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-0900013/16
Coordenades UTM (ED50)
455645, 4600419
Accés
Bifurcació Torrent del Forcat

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
42.918 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
És un conjunt rural familiar de dues finques amb dues
cases de pagès, una la més antiga “Can Bleda Vell”
data de l’any 1944 on hi viuen els pares i l’altra casa
més recent “Can Bleda Nou” hi viu el fill.
L’explotació agrícola de la finca, amb alta
productivitat, es desenvolupa com negoci familiar.
La casa més recent s’ha situat a la part alta de la
finca, més arrecerada cap el turó.
Hi ha una petita granja de bestiar per consum
familiar; gallines, conills i oques.
La finca disposa d’unes excel·lents vistes sobre la
plana agrícola i el mar i dona una imatge d’ordre i
productivitat.
Limita amb el torrent d’en Forcat, per on s’hi
accedeix.
Superfícies construïdes
De les superfícies que consten en la finca hi ha dos
habitatges, el originari de 213 m2, en total de 555
m2.
Estat de conservació
Les edificacions estan en bon estat.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa
sèptica.
Accessibilitat
L’accés és pel Camí de Les Cinc Sènies, trencant pel
Torrent del Forcat fins arribar a la bifurcació d’accés a
la finca. L’accés pel torrent presenta les dificultats de
la seva pròpia naturalesa, en èpoques de fortes
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Paisatgístics:

La posició de les edificacions residencials a la part elevada de la finca i el conreu de mosaic
contribueix a una imatge ambiental i paisatgística pròpia de l’àrea mediterrània.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i activitats d’interès públic d’educació i cultura del medi. Els nous usos o
activitats que s’hi implantin hauran de contribuir positivament al desenvolupament agrícola actual.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de sòl del finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 213 m2. No es permeten ampliacions,
únicament petits reajustos per optimitzar l’habitabilitat.
Es respectarà i mantindrà l’arbrat de l’entorn de la casa. Es potenciarà la plantació d’arbrat lineal en el camí
d’accés cap a Can Bleda Vell.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges = 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.
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SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-0800038
Coordenades UTM (ED50)
455867, 4600355
Accés
Bifurcació del camí Antic de Mataró

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
11.751 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
És una construcció d’habitatge de l’any 1920. El volum és
de dues plantes i amb coberta de teula a dues aigües. El
cos de planta baixa es converteix amb una terrassa a
planta primera.
Actualment els que hi viuen havien estat pagesos a la
plana del Rengle, i es van traslladar en aquesta casa de
Can Boix, també denominada “El Negre”.
La casa esta adossada a un magatzem agrícola i a un
cobert ben organitzat junt al caminal de la finca.
La bassa de reg de forma circular es troba a la part alta
de la finca junt a l’entrada..
Actualment tenen arrendades les terres a altres
promotors agrícoles.
Superfícies construïdes
Hi ha un habitatge de 278 m2. La resta de construccions
estan destinades a magatzems agrícoles.
Estat de conservació
L’estat de conservació és normal.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat i telefonia, existència de
fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través d’una bifurcació del Camí Antic de
Mataró.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:

Per la seva antiguitat, anterior a 1950, ja que consta una edificació originària d’abans de 1956.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració, turisme rural i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, AIP, AA
Usos recomanats: Habitatge rural.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal.
La resta de volums de la finca són utilitzables per usos i activitats regulades en la zona 7a-c, diferents als
d’habitatge.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda del volum inclòs en aquest Catàleg és de 335 m2. No es permeten ampliacions, únicament
aquelles que garanteixin les condicions d’habitabilitat. Es mantindrà l’espai lliure davant les façanes principal i lateral.
Es mantindran els arbres existents i les intervencions que es duguin a terme hauran de contemplar un projecte de
millora paisatgística a l’entorn del conjunt catalogat.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges= 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.
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SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-0800021
Coordenades UTM (ED50)
454942, 4600026
Accés
Bifurcació camí Antic de Mataró

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
3.460 m2
PDUSC / L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
És una casa rural construïda a l’any 1939, amb una
tipologia rural molt pròpia de la zona, amb planta gairebé
quadrada i dues plantes amb una terrassa a la planta
superior i amb un magatzem separat de la casa i una
bassa rodona tradicional pel reg.
La façana de darrera de la casa s’aboca a una era
enjardinada, protegida generant una atmosfera fresca i
agradable.
En l’actualitat la finca s’explota agrícolament, hi ha uns
hivernacles de túnel al costat de la casa i algun camp
conreat, tot i així no esgota el potencial agrícola.
El terrenys i les construccions pertanyen a propietaris
diferents.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
un habitatge de 200 m2.
Estat de conservació
La casa està en bon estat i el magatzem del costat
necessita algunes reformes.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat i
telefonia, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través d’una bifurcació del Camí Antic de
Mataró, malgrat s’arriba a la finca a traves d’una servitud
de pas de la finca veïna.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Ambientals:

Per la seva antiguitat anterior a 1950.
Per l’espai vegetal entre les dues edificacions i creant un clima ambientalment agradable

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i familiar, turisme rural.
Altres usos permesos com activitats d’esbarjo en el lleure.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal i
s’enderrocaran tots els volums assenyalats. La resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions
agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 380 m2. No es permeten ampliacions fora dels
volums assenyalats.
Les intervencions en l’edificació hauran de garantir la millora de la productivitat agrícola de la finca.
Es mantindrà la bassa de reg, el espai d’arribada sense edificar i el jardí de la casa amb la conservació de la
vegetació.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-0800029/03
455805, 4600266
Camí Antic de Mataró

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
23.853 m2
PDUSC / L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
El conjunt rural actual s’inicia amb una edificació per
habitatge rural a l’any 1900. Posteriorment s’han anat
fent ampliacions i reformes a l’any 1930 i després 1970 i
fins l’actualitat.
Hi ha un habitatge on hi viuen dues generacions de
família desenvolupant un negoci de conreu de flor. En la
finca s’hi observa una gran activitat i una alta
productivitat agrícola.
L’edificació consta de la casa principal amb edificacions
adossades amb porxades i magatzems configurant un pati
rectangular amb un entorn ben enjardinat.
Les plantacions de planta i flor a l’exterior i el propi jardí
privat de la finca li donen un valor paisatgístic al conjunt.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
un habitatge de 230 m2.
Estat de conservació
Les edificacions estan en bon estat de conservació.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través d’una bifurcació del Camí Antic de
Mataró.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No s’ha detectat cap risc.
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JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat 1900, anterior a 1950.
Socials:
Habitatge rural vinculat a l’explotació agrícola afavorint l’equilibri econòmic territorial.
Paisatgístiques: Per el tractament general de la finca i enjardinament de l’entorn edificat.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler
Usos permesos: HR, HF, TR, R, E, AIP, AA
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i familiar, turisme rural, restauració i activitats d’interès públic d’educació i
cultura del medi.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c. Es
mantindrà l’aspecte actual de les edificacions i l’entorn vegetal.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 804 m2. No es permeten ampliacions fora
dels volums assenyalats. Es permet utilitzar el volum auxiliar per ampliar el programa familiar d’habitatge.
Es mantindrà l’espai de la plaça sense edificar i es conservaran els espais arbrats.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges = 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-0800002
455708, 4600209
Camí Antic de Mataró

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
13.282 m2
PDUSC / L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Conjunt rural de casa rural de dos volums adossats amb
dos habitatges i un magatzem a la planta baixa i camps
actualment amb productivitat agrícola.
Les edificacions en forma de L configuren una placeta
amb uns arbres d’ombra que caldrà conservar.
Els dos habitatges estan ocupats com primera residència.
Els conreus estan arrendats a un altre promotor agrícola
de la zona, ja que en ser la finca petita, els beneficis de la
terra no són suficients per viure.
Hi ha una bassa de reg a l’entrada del camí d’accés.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
dos habitatges independents, un és l’original de 125 m2,
el segon habitatge està a la planta primera del cos annex
agrícola.
Estat de conservació
Les edificacions estan en bon estat de manteniment.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat i telefonia, existència de
fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través del Camí Antic de Mataró.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc natural.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Can Canyelles
Veïnat de Mata, 44
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històric:
Socials:

Construcció anterior a 1956
Habitatge rural vinculat a l’explotació agrícola afavorint l’equilibri econòmic territorial.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i familiar.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos permesos es podran assignar a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o
conjunt principal. S’enderrocarà el volum assenyalat per tal d’ampliar l’espai entorn l’edificació. La resta de sòl del
finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 264 m2, destinats a habitatge rural i a la
planta baixa del cos auxiliar. No es permeten ampliacions fora dels volums assenyalats, únicament reajustos per
obtenir les condicions d’habitabilitat. La implantació de noves activitats haurà de garantir la continuïtat i millora de
la productivitat agrícola dels camps.
Es mantindrà l’espai de la plaça sense edificar i es fomentarà la plantació d’arbrat entorn les edificacions. Es
retirarà el magatzematge a cel obert de l’accés a la finca per millorar el aspecte paisatgístic.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges = 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000023
455499, 4600177
Torrent d’en Forcat

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
15.305 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Conjunt rural ben organitzat de l’any 1940, amb dues
cases, una la més antiga formada per magatzems
adossats a uns mòduls singulars on es guardava
antigament el bestiar, construït amb dues voltes a la
catalana. L’altre volum independent formant L, amb dos
habitatges separats per mitgera i magatzem adossat.
L’edificació configura una plaça enjardinada amb un
cactus enorme i singular donant-li un valor ambiental, i la
bassa circular de reg queda a un extrem a la part
posterior. El conjunt forma una unitat agrícola.
La finca té un aspecte organitzat, endreçat i d’alta
productivitat agrícola. Paisatgísticament el conjunt rural
queda ben integrat a l’entorn natural.
Es destaca la col·lecció de ferradures de cavall penjades a
la façana de les quadres de bestiar.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
dos habitatges independents, un principal i originari i
l’altre adossat, amb un total de 350 m2.
Estat de conservació
Les edificacions d’habitatge presenten un bon estat,
recentment reformades. Els magatzems i cossos adossats
necessiten un repàs de manteniment
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és per una bifurcació del Torrent d’en Forcat.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
INUND: La finca limita amb el torrent d’en Forcat.

Pla especial urbanístic PEU-MCR
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat 1940, anterior a 1950.
Arquitectònica: Es destaca la construcció singular del segle XIX formada per volta a la catalana recordant la
arquitectura dels pavellons modernistes.
Paisatgístics/Ambientals:
Es destaca l’ordre i la correcta implantació en el territori.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HF, HR, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i activitats d’interès públic d’educació i cultura del medi. Altres usos permesos
com activitats d’esbarjo en el lleure.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 377 m2. No es permeten ampliacions fora dels
volums assenyalats. Els nous usos o activitats que s’hi implantin hauran de contribuir positivament al
desenvolupament agrícola actual.
Es mantindrà l’espai de la plaça sense edificar i es conservarà l’aspecte arbrat.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges = 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Cal Valencià
Veïnat de Mata, 87
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000107
08120A0-1000024/25/26
Coordenades UTM (ED50)
455239, 4599832
Accés
Bifurcació Camí de Les Vinyes d’en Sumells

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Zona 7a-c
Usos actuals
habitatge rural i magatzems agrícoles
Superfície finca
30.363 m2
Protecció actual
PDUSC / L-500

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Conjunt rural amb arquitectura de l’any 1920, bastant
reconeguda de la plana de Les Cinc Sènies, amb dos
habitatges, per pares i fill que es dediquen amb
exclusivitat al conreu agrícola de les terres. S’adossa un
magatzem en planta baixa a una de les cases.
En el límit dels camps amb el camí hi ha els habitatges
dels treballadors actualment ocupats en quatre volums a
dues aigües adossats al camí i separats per dues basses
de reg. La unitat agrícola està formada per quatre finques
amb quatre basses, amb una alta productivitat agrícola.
A l’entrada de la finca a cada costat del camí públic que
travessa la unitat agrícola hi ha les altres dues basses de
reg.
L’aspecte general de la finca és d’ordre i organització i
s’observen els dos volums principals en el bell mig dels
camps. Es pot millorar la relació i transició de
l’arquitectura amb el medi natural.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
dos habitatges amb un total de 450 m2 i una superfície
de 285 m2 d’habitatges temporers.
Estat de conservació
L’edificació residencial presenta en general bon estat.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de pou, subministrament d’electricitat,
existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és pel Camí de Les Vinyes d’en Sumells.
Situació de riscs naturals
INUND
INC
GEO
INUND: La finca limita amb el torrent d’en Forcat.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històriques:

Conjunt rural del segle XIX amb implantació típica de la plana agrícola.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos:
HR, HF, TR, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i familiar i activitats d’interès públic d’educació i cultura del medi.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. La
resta de sòl del finca serà utilitzable d’acord als usos i construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c. Els habitatges
temporers preexistents, continuaran regulant-se per les condicions de la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 823 m2 més les golfes i un semisoterrani de la
casa quadrada. No es permeten ampliacions.
Els nous usos o activitats que s’hi implantin hauran de contribuir positivament al desenvolupament agrícola actual.
Es fomentarà la plantació d’arbres d’ombra entorn les edificacions i a la plaça del davant de les cases com transició
entre l’ espai edificat i els conreus. Es fomentarà la plantació d’arbres remarcant el camí públic interior que travessa
la unitat agrícola.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges del conjunt catalogat= 3 habitatges i complir la regla de densitat de l’art. 9 de les
Disposicions generals. Els habitatges existents dels temporers queden fora de la influència del Catàleg i

vinculats a l’activitat agrícola de la zona 7a-c.
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
08120A0-1000102
Coordenades UTM (ED50)
455423, 4599859
Accés
Bifurcació camí Antic de Mataró

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Usos actuals
Superfície finca
Protecció actual

Zona 7a-c
habitatge rural
magatzems agrícoles
9.382 m2
PDUSC

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
És una casa rural inicialment de l’any 1800 i intervinguda,
amb una tipologia rural molt pròpia de la zona, amb
planta gairebé quadrada i dues plantes amb coberta
inclinada a dues aigües.
La casa està alineada al camí d’accés i davant de la
façana principal s’hi troba un espai enjardinat amb cert
interès generant una atmosfera fresca i agradable.
En
l’actualitat
la
finca
s’explota
agrícolament,
probablement per consum propi.
Hi ha una bassa circular de reg entre la casa i uns coberts
alineats.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
un habitatge de 200 m2.
Estat de conservació
La casa està en bon estat i els magatzems del costat
necessita algunes reformes.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat i telefonia, existència de
fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és bo a través d’una bifurcació del Camí Antic de
Mataró.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No es detecta cap risc.
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Històrica:
Per la seva antiguitat anterior a 1950.
Paisatgístiques: Per l’espai vegetal davant de la casa creant un clima ambientalment agradable.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler, restauració, turisme rural i Equipaments i Serveis comunitaris.
Usos permesos: HR, HF, AIP, AA.
Usos recomanats: Ús d’habitatge rural i familiar.
Altres usos permesos com activitats d’esbarjo en el lleure.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal i
s’enderrocaran tots els volums assenyalats. La resta de sòl de la finca serà utilitzable d’acord als usos i
construccions agrícoles regulats en la zona 7a-c.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 200 m2. Únicament es permetran les petites
ampliacions en planta baixa, encaminades al compliment de les exigències de les condicions d’habitabilitat.
Intervenir en la façana cega que dona al camí amb obertura de finestres relacionades amb el paisatge.
Es mantindrà la bassa de reg, el espai d’arribada sense edificar i el jardí de la casa amb la conservació de la
vegetació.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 1 habitatge preexistent.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per implantació de nous usos es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de la
LUC.

Pla especial urbanístic PEU-MCR

FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Can Bagués
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

SITUACIÓ
Referència cadastral rústega
Coordenades UTM (ED50)
Accés

08120A0-1000039
455466, 4599607
Carretera N-II

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Qualificació SNU PGO
Zona 4e2-c
Usos actuals
habitatge familiar amb masoveria
Superfície finca
41.255 m2
Protecció actual
PDUSC L-500 / ZMT L-100

DADES DESCRIPTIVES
Descripció general i entorn paisatgístic
Finca qualificada de zona 4e2-c, rellevància de les
edificacions, jardins i entorn.
La casa principal es una residència d’estiueig, projectada
per l’arquitecte mataroní Jordi Capell, construïda cap els
anys 50, de línies vinculades amb el moviment modern,
està situada en una plataforma elevada del terreny que li
dona unes boniques vistes al mar. La casa està rodejada
d’un jardí d’interès paisatgístic i bosc al darrera.
Les altres instal·lacions de la finca consisteixen en
l’habitatge del masover i jardiner que manté la finca en
condicions, un gimnàs a la part posterior, una edificació
desocupada en una situació privilegiada i unes
construccions auxiliars per bestiar adossades al pati de la
masoveria.
El conjunt posseeix valors arquitectònics, paisatgístics i
ambientals rellevants.
Superfícies construïdes
Dins la superfície construïda que consta en la finca, hi ha
dos habitatges de 482 m2 i 150 m2, en total 632 m2.
Estat de conservació
Les edificacions d’habitatge estan en bon estat de
conservació. La resta necessiten manteniment.
Serveis urbanístics
Captació d’aigua de la xarxa general i pou,
subministrament d’electricitat, existència de fosa sèptica.
Accessibilitat
L’accés és per la carretera N-II directament. Hi ha un
túnel privat d’accés a la platja.
Situació de riscs naturals
INUND INC GEO
No s’ha detectat cap risc.

Pla especial urbanístic PEU-MCR
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PLA ESPECIAL MASIES I CASES RURALS

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ
Arquitectònica: Arquitectura d’autor vinculada al llenguatge racionalista de l’arquitecte Jordi Capell.
Paisatgística i Ambiental : Per el tractament general de la finca, enjardinament de l’entorn edificat i rellevant àrea
de bosc a la part posterior de la finca.

DETERMINACIONS NORMATIVES PARTICULARS
Condicions d’ús
Usos no permesos: Hoteler
Usos permesos: HF, HR, TR, R, E, AIP, AA
Usos recomanats: Ús d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’interès públic vinculades a
l’educació, a la cultura i a l’art en general.
Actuacions permeses. Volums utilitzables/no utilitzables
Els usos s’assignaran a les edificacions incloses en aquest Catàleg grafiades com edificació o conjunt principal. En
l’àrea assenyalada no es podrà edificar de nou, únicament reutilitzar o adequar els volums actuals. Es mantindran els
jardins actuals i tractaments de l’entorn de les edificacions.
Condicions d’ordenació i edificació. Superfície de l’edificació o conjunt principal
La superfície construïda dels volums inclosos en aquest Catàleg és de 884 m2. Es permet per usos no residencials,
una transformació del volum assenyalat, en substitució dels coberts actuals, i una ampliació integrada a l’entorn si
queda justificada i necessària per la nova l’activitat. La proposta respectarà l’arquitectura actual que s’hagi de
mantenir, l’ordenació i compliment de les mesures paisatgístiques establertes a l’article 10 de les Disposicions
generals.
Divisió horitzontal. Nombre màxim d’habitatges
Nombre màxim d’habitatges de la finca= 3 habitatges.
Regla de densitat: Es mantindran els dos habitatges actuals i el tercer habitatge es podrà situar en el petit volum
aïllat a la part ponent de la finca.

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Les intervencions de rehabilitació per canvis d’ús de poca envergadura, es tramitaran pel procediment de l’art. 50 de
la LUC. Les ampliacions per implantació de nous usos no residencials es tramitaran amb un Pla especial, d’acord al
procediment de l’art. 48 del TRLUC.
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