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MEMÒRIA
1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA ESPECIAL
El Pla General d’Ordenació vigent a Collbató data de 1984, i és per tant, anterior a la
Llei d’urbanisme vigent, que des de l’any 2002 prescriu que els Plans d’Ordenació
Urbanística Municipal han de contenir un Catàleg de masies. L'article 50.2 del Text
refós de la Llei d'urbanisme (DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012), estableix:
2. El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg
específic les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la
preservació o, si s’escau, la recuperació d’acord amb el que estableix l’article
47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases
rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix
el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del
paisatge.
L’Ajuntament de Collbató va iniciar la revisió d’aquest Pla General, i en data 18 de juny
de 2012 es va aprovar l’Avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
exposant‐se posteriorment a informació pública.
Paral∙lelament, es van iniciar diversos estudis específics que han de complementar
aquest nou planejament general, analitzant el municipi des del punt de vista
ambiental, arquitectònic, etc. El present Pla especial és un d’aquests treballs
complementaris, que té per objectiu elaborar el catàleg de masies i cases rurals
emplaçades en el sòl no urbanitzable del municipi de Collbató.
No obstant, tot i la relació directa amb el nou POUM (el catàleg de masies i cases rurals
formarà part del seu contingut), el document es formula com un Pla especial, i com a
tal té la seva pròpia tramitació com un document autònom.
L’objecte d’aquest pla especial és, d’una banda, identificar i descriure les masies i cases
rurals existents en el terme municipal de Collbató, i d’altra banda analitzar el seu estat
actual i els seus valors per regular normativament les intervencions futures sobre
aquestes edificacions i el seu entorn.
Per tant, es justifica la conveniència i oportunitat de la formulació del present Pla
especial, tant pels requeriments actuals de la legislació urbanística vigent com per la
necessitat de disposar d’aquest catàleg en el moment de tramitar el nou POUM.

1

2. OBJECTE
La Llei d’urbanisme estableix que, per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i
cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques,
paisatgístiques o socials, és necessari disposar d'un catàleg específic.
L'objecte d'aquest pla especial és definir un catàleg centrat en els habitatges emplaçats
en sòl no urbanitzable (en el capítol següent veurem els criteris per incloure o no
determinats edificis), amb els efectes següents: incidir en el model d’ordenació del
municipi, concretant criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions
preexistents, evitant tant el despoblament com les noves ocupacions de sòl; conservar
el paisatge; reforçar l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable; i incidir en la
sostenibilitat territorial d’acord amb els principis de l’autonomia local.
La funció principal d'aquest pla especial és recuperar les masies i les cases rurals
d’acord amb els criteris dels articles 47.3 , 50.1, 50.2, 58.9d, 67.4, i disposició
transitòria dotzena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel DL 1/2010 del 3
d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i dels articles 55, 56.1, 68.8e,
73.2.4a, 95, i disposició transitòria sisena 1 del Reglament de la Llei d'urbanisme,
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
La rehabilitació de les masies ha de suposar el manteniment del paisatge rural sense
desvirtuar‐lo, i per tant aquest pla especial ha de tenir un grau de concreció suficient
que permeti identificar les condicions de rehabilitació o de reconstrucció de
l’assentament o de les edificacions.
El present pla especial és un document normatiu que, a través de fitxes detallades,
ofereix una protecció física i determina els mecanismes d’intervenció en totes les
masies i cases rurals seleccionades. Disposar d'aquest pla especial dóna seguretat
jurídica en clarificar quin és el ventall d’usos admesos en cadascuna de les edificacions;
permet disposar de condicions d’ordenació concretes amb una tramitació reglada.
El catàleg del Pla especial inclou dues tipologies d'habitatges vinculats al sòl no
urbanitzable: les masies i les cases rurals, amb les seves edificacions annexes.
S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus
annexos, vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal.
S’entén per cases rurals, les construccions d’habitatges com masoveries, cases de
pagès i altres construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable, amb
habitatge familiar no vinculat a l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins
d’aigua i de secà, les estacions ferroviàries, les bòviles, les instal∙lacions preindustrials,
les antigues centrals hidroelèctriques, etc.
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S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, els masets, les
pallisses, els coberts, etc., complementàries a la principal d’habitatge.
Les edificacions aïllades com les cabanes, les bordes, els masos, fargues, balnearis, les
cabanes de carboners, pletes de bestiar, els magatzems, coberts o les altres
edificacions pròpies del sòl no urbanitzable que no són o no han estat habitatge
familiar es poden incorporar al catàleg però sense considerar‐los com habitatge.
Tampoc poden incorporar‐se al PEM les altres edificacions pròpies del medi rural; si
aquestes tenen un valor o interès que requereixi la seva regulació urbanística, cal
incorporar‐les al catàleg de béns del municipi, amb el corresponent grau de protecció.

3. METODOLOGIA
El present Pla especial s’ha redactat atenent el que disposa el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i d’acord amb els criteris establerts per la Diputació de Barcelona i per les
Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals (maig 2009), document
elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb aquesta metodologia, s’ha partit d’una anàlisi exhaustiva de totes les
edificacions i construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Collbató,
identificant aquelles susceptibles de formar part del present Catàleg, i per tant
excloent les que per tipologia o ús podran formar part del Catàleg de béns d’interès
històric i artístic (ermites, cementiri, cabanes de pastor, torres de vigilància, etc.), però
no del de Masies i cases rurals.
A partir d’aquest primer inventari, del creuament d’aquest amb altres fonts
d’informació, i del treball de camp realitzat, s’han seleccionat les edificacions que
formaran part del Catàleg, d'acord amb els criteris que s'exposen més endavant, sobre
les quals s’ha aprofundit en la recerca i anàlisi per tal d’elaborar les corresponents
fitxes normatives.
A aquest efecte, han estat d’especial rellevància les següents fonts d’informació:
‐

Aixecament topogràfic, 2012

‐

Atlas del Plano Geométrico del Término Municipal de Collbató (1882)

‐

Vol americà sèrie B, escala 1/5000, 1956‐57

‐

Plànols del Cadastre

‐

Mapa de Patrimoni Cultural de Collbató. Assumpta Muset Pons. Diputació de
Barcelona. Agost 2011.
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‐

Béns integrants del Patrimoni arquitectònic de la Regió metropolitana de
Barcelona (45): BCINS, BCILS i altres béns integrants del patrimoni
arquitectònic. Setembre 2010

‐

Inventari del Patrimoni Cultural del Parc natural de la Muntanya de Montserrat.
J.M. Solias, J.M. Huélamo, S. Laudo

‐

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, Collbató, Baix
Llobregat. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya. Març 2007

‐

Avanç de POUM de Collbató. GMG Plans i projectes, maig 2012
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4. ANÀLISI
4.1. Planejament municipal i supramunicipal
El planejament vigent al municipi de Collbató és la revisió del Pla General d’Ordenació,
aprovat definitivament el 1 de juliol de 1984 (executiu a partir de 21 de desembre
d'aquest mateix any), i el Text Refós que incorporava algunes modificacions puntuals,
publicat el 9 de novembre de 2005 (si bé existeixen diverses modificacions no refoses
en aquest document).
La superfície classificada com a sòl no urbanitzable és del 84,95% del conjunt del
territori i, el PGO el divideix en les següents zones específiques:
- Zona NU11 de protecció del sistema general d’infraestructures, que comprèn
els sòls continguts al sistema viari situats en sòl no urbanitzable, els camins
rurals i les vores i llits de rius, torrents i rieres.
- Zona NU12 de protecció especial de la Muntanya de Montserrat i de la Vall de
la Salut, que comprèn la muntanya de Montserrat, la vall de la Salut, la serra de
Rubió i dels Gatells i constitueix una àrea de protecció especial per la seves
característiques naturals, paisatgístiques, històriques i culturals.
- Zona NU13 de protecció forestal i paisatgística, que comprèn els espais lliures o
verds sotmesos a la legislació específica sobre defensa i conservació de masses
forestals i que per les seves característiques paisatgístiques configuren la
morfologia del territori.
- Zona NU14 de protecció dels conjunts arquitectònics, que comprèn aquells sòls
en que es situen construccions i conjunts arquitectònics tradicionals que pel
seu valor arquitectònic, paisatgístic o cultural es considera convenient
preservar. S’estableix la següent regulació:
1) Aquestes construccions i conjunts restaran sotmeses a la conservació de
l’edificació actual, admetent‐se obres de conservació i millora que
respectin el seu caràcter.
2) L’ampliació del volum es restringirà a un màxim del 20% de la superfície
total existent, i condicionada a no alterar el caràcter arquitectònic de
l’edifici.
3) En cap cas es podran concedir llicències d’enderroc o d’edificació de
nova planta en aquesta zona.
4) Les condicions d’edificació i de composició estètica que regiran per a les
obres de conservació, millora i ampliació seran les mateixes que les dels
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edificis de la zona 2, nucli històric, especificades a l’article 79 i 80 de les
Normes.
5) Els usos permesos seran exclusivament els d’habitatge unifamiliar,
residencial, docent, sanitari‐assitencial i sociocultural.
- Zona NU15 de serveis territorials, que comprèn els terrenys en sòl no
urbanitzable reservats per a la instal∙lació d’usos propis del sistema
d’infraestructures tècniques.
- Zona NU16 rústica, que comprèn els terrenys que formen part del pla de
Collbató, d’ús primordialment agrícola arbori: fruiters, ametllers i oliveres. En
relació a la seva ubicació en relació amb la muntanya de Montserrat
s’estableixen dues subzones: 16a de caràcter agrícola amb interès paisatgístic,
i16b de caràcter agrícola
Per a la catalogació de les masies i cases rurals així com les condicions de regulació, es
tindrà en consideració el que estableix el PGO en el títol V de regulació de l’ús de
l’edificació de les zones de sòl no urbanitzable.
L’Ajuntament de Collbató va iniciar la revisió d’aquest Pla General, i en data 18 de juny
de 2012 es va aprovar l’Avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. D'acord
amb la legislació urbanística vigent, aquest nou planejament haurà d'incorporar el
catàleg de masies i cases rurals.
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Qualificació del sòl no urbanitzable segons PGO vigent

Font: Avanç de POUM

En relació al planejament supramunicipal, el tractament del sòl no urbanitzable del
municipi de Collbató es concreta en el següents plans:
El Pla territorial de l’àmbit Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament
el 20 d’abril de 2010, estableix les seves determinacions en funció de tres estratègies:
la d’espais oberts, la d’assentaments urbans i la d’infraestructures de mobilitat.
El Pla distingeix diverses categories d’espais oberts, en funció del seu nivell de
protecció:
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‐

Espais de protecció especial d’interès natural i agrari
Inclou espais amb valors que justifiquen un grau de protecció altament
restrictiu de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar, sòls
que formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial
(PEIN, Xarxa Natura 2000) i els que el Pla considera que cal preservar com a
connectors d’interès natural o com a espais d’equilibri ambiental amb ús
agrícola. S’amplien els espais protegits, de manera que es garanteix la seva
connexió i el seu funcionament com a sistema, en mantenir la condició d’espai
no urbanitzat.
En el cas del terme municipal de Collbató, en la zonificació d’aquest tipus de
protecció s’inclou tot l’espai ocupat pel Parc Natural i entorn de Protecció, així
com la delimitació PEIN i Xarxa Natural present dins la seva àrea.

‐

Espais de protecció especial de la vinya
Inclou les àrees d’alt valor agrícola amb conreu de vinya amb DO, indicacions
geogràfiques protegides (IGP) i produccions ecològiques, i també les àrees
dedicades a altres conreus i activitats relacionades amb l’agricultura,
ramaderia, producció vitivinícola i activitats relacionades. Es protegeixen amb la
intenció de mantenir el seu ús no urbanitzable i el manteniment de l’activitat
vitivinícola i se’ls assigna un nivell de protecció similar al dels espais d’interès
agrari i natural, per la qual cosa s’han de mantenir com a sòl no urbanitzable en
el planejament urbanístic.
A Collbató, la zonificació d’aquest tipus de protecció inclou l’espai en sòl no
urbanitzable del sud del terme municipal entre el límit del teixit urbà i el terme
municipal d’Hostalets de Pierola i Esparreguera.
La major part de masies del municipi es situen dins d'aquest tipus de sòl.

‐

Espais de protecció preventiva
Inclou el espais classificats com a SNU en el planejament urbanístic que no
hagin estat considerats de PE. Són espais estratègicament situats entre les
àrees urbanes i les de protecció especial, amb funció preservadora de l’espai i
de reserva de sòl per a possibles desenvolupaments urbans futurs. El Pla
contempla la seva protecció preventiva sense prejudici que mitjançant el POUM
es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.
En el municipi de Collbató es dibuixa en la zona sud est del teixit urbà existent,
al nord de l’autovia, protecció preventiva.
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‐

Connectors i corredors ecològics
La delimitació dels espais oberts a l’àmbit metropolità ha buscat el pas d’uns
espais que disposaven d’un grau divers de protecció jurídica però que no tenien
necessàriament una continuïtat física a un sistema d’espais oberts. Aquesta
estructura, gràcies al seu caràcter continu basat en grans àrees de protecció
lligades amb connectors ecològics, permet completar els espais que ja
disposaven d’algun nivell de protecció de caràcter supramunicipal amb altres
que els eixamplen, racionalitzen la seva delimitació i garanteixen la seva
connexió. La proposta d’espais oberts del Pla delimita diversos connectors i
corredors ecològics a tenir en compte a mantenir i millorar.
El terme municipal de Collbató està afectat únicament per un corredor fluvial
situat en el curs del riu Llobregat, coincidint amb el límit del terme municipal.

Espais de protecció segons el PTMB

Font: Informe de sostenibilitat ambiental de l’avanç de POUM

Pla especial de protecció del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
La zona muntanyosa de Montserrat es va declarar Parc natural l’any 1987 i es va
qualificar el sòl com a no urbanitzable sotmès a especial protecció i es va regular la
delimitació definitiva del Parc natural i el seu entorn de protecció. Alhora, a l’interior
del Parc natural es va definir una reserva natural parcial amb la finalitat de protegir
d’una manera absoluta les formacions geològiques i de preservar estrictament la
riquesa de flora i fauna.
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A fi de regular la seva protecció i conservació es va aprovar definitivament el 16 de
febrer de 1988 el Pla especial de protecció del Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat, gestionat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat.
En aquest organisme hi queden representades les següents institucions i entitats: la
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments del Bruc, de Collbató, de Monistrol de
Montserrat i de Marganell, els Consells Comarcals de l’Anoia, el Bages i el Baix
Llobregat, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Administració
central de l’Estat i el Monestir de Santa Maria de Montserrat.
Les competències que el Patronat exerceix dins el territori de la muntanya són les
següents:

1. Conservar i restaurar la muntanya de Montserrat per protegir la singularitat del
relleu i preservar els valors naturals, històrics, arqueològics, monumentals i artístics
de l’espai.
2. Gestionar el Parc Natural de Montserrat i formular els programes anuals
d’actuació.
3. Prestar els serveis públics exigits per les necessitats de l’indret, principalment a la
zona urbana propietat del Monestir.
4. Implantar, regular i vigilar els mitjans d’accés i de circulació de la muntanya i
establir zones d’aparcament.
5. Fomentar el turisme mitjançant la propaganda nacional i internacional adequada
i crear circuits turístics a la muntanya.
6. Realitzar les obres públiques corresponents a les competències anteriors,
especialment per conservar els monuments i edificis artístics i històrics.

Arrel de les diverses sol∙licituds realitzades pels estaments implicats en la gestió del
parc, l’any 2004 es va elaborar una Proposta d’ampliació del Parc Natural i de
redefinició dels límits de les diverses figures de protecció que hi estan relacionades.
Dins el terme de Collbató, segons l’Acord del Ple de l’Ajuntament de 16 de gener de
2004, es va proposar incloure un conjunt d’espais naturals i culturals del terme sota la
figura del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Els principals espais inclosos són
la serra dels Gatells, el castell de Collbató, el nucli històric del poble i una àmplia zona
agrícola situada a ponent del nucli de Collbató.
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D’aquesta manera es pretén aconseguir aturar la pressió de l’urbanisme difús que
caracteritza la zona i que està afectant les parts baixes de la muntanya de Montserrat,
de manera que es preservi la visual característica que ofereix el massís. També es
pretén reduir els riscos d’incendi i d’inundació al municipi, derivats de l’abandonament
de conreus i de la urbanització en sòls rústics, especialment a la zona de la vinya Nova,
a l’oest del nucli antic.
Espais protegits a Collbató

Font: Informe de sostenibilitat ambiental de l’avanç de POUM

Pla d’espais d’interès natural (PEIN) (aprovat per l’Annex del Decret 328/1992), xarxa
natura, ZEPA, LIC
La muntanya de Montserrat, en el moment en que entrà en vigor el PEIN, s’aprovà
com a Espai d’Interès Natural (EIN) amb el nom de Montserrat i englobava 3.839,67
hectàrees repartides entre les comarques del Bages, el Baix Llobregat i el Vallès
occidental.
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L’any 2008 la delimitació de l’EIN Montserrat es va ampliar fins a assolir les 5.868,27 ha
protegides actuals, incloent tota la superfície del Parc Natural i estenent‐se cap a l’est
per les serres de Rubió i del Cairat fins unir‐se a al nucli orogràfic de San Salvador de
les Espases, ja fora del terme de Collbató.
A Montserrat existeixen espècies de flora estrictament protegides com la Campanula
speciosa ssp. affinis, l’Erodium ruperstre i la Saxifraga callosa ssp. catalaunica i de
fauna com el coleòpter Troglocharinus sp. i l’aranya Tegenaria racovitzai, presents
endèmicament a Montserrat.
Per altra banda, la muntanya de Montserrat forma part de la Xarxa Natura 2000,
considerada conjuntament amb altres espais EIN propers dins l’espai ES5110012
Montserrat – Roques blanques – Riu Llobregat. L’espai té una superfície de 7.270,40 ha
i ha estat considerat Zona d’especial protecció per les aus (ZEPA) en la Directiva d’aus i
Lloc d’importància comunitària (LIC) en la Directiva d’hàbitats. Sota aquesta figura es
protegeix el 60% de la superfície del terme municipal de Collbató (1.083,9 ha).
Àmbit del municipi inclòs en el PEIN i la Xarxa Natura 2000

Font: Informe de sostenibilitat ambiental de l’avanç de POUM
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4.2. Elements patrimonials
Patrimoni arquitectònic
Segons l’informe “Protecció del patrimoni arquitectònic de Collbató” elaborat per
l’ajuntament el juliol de 2003, el patrimoni cultural i històric del terme municipal de
Collbató es concentra al nucli antic del poble. El municipi presenta un ric patrimoni
arquitectònic format per construccions de caire popular que comparteixen uns
materials, un estil constructiu i unes tècniques característiques, que tot plegat fa que
siguin representatives d’una forma de vida rural, centrada en l’economia agrícola i en
l’adaptació a l’entorn.
A Collbató, amb el nivell de protecció de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
únicament hi ha el castell i el seu entorn. Aquest grau de protecció significa, entre
d’altres mesures, que no es pot destruir, reconstruir (si no és amb parts originals) ni
alienar, i que qualsevol intervenció ha d’ésser autoritzada pel Departament de Cultura
de la Generalitat.
En un segon nivell de protecció hi ha els Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). La
inclusió d’un immoble en aquesta catalogació obliga el propietari a fer‐hi les obres
pertinents de manteniment i conservació i a permetre’n l’estudi, la senyalització i la
visita. A Collbató hi ha declarades com a BCIL les següents edificacions:
‐ Monestir de Santa Maria de Montserrat.
‐ El Casinet
‐ El Molí d’oli
‐ Annexos de Can Misser
‐ Ajuntament vell
‐ Bassa de Can Bros
‐ Pou de Can Migrat
La resta d’elements de patrimoni del qualificats amb la clau 1 (“zones i jardins a
protegir”) que no van ésser declarats béns culturals d’interès local (a excepció del
Castell, que és BCIN), són protegits com a BCIL en virtut del punt 1 de la disposició
addicional primera d la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, que determina que
els béns inclosos en catàlegs annexos als plans urbanístics anteriors a la Llei del
patrimoni català són BCIL.
Al marge d’aquestes mesures de protecció oficial hi ha els elements patrimonials
inclosos dins el Parc Natural de Montserrat, que són gestionats directament pel
patronat de la Muntana de Montserrat.
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Convé ressenyar també que, fora dels diferents nivells de protecció esmentats i de la
relació d’edificis protegits exposada, al municipi de Collbató hi ha prop d’una vintena
més d’elements sobre els quals s’han elaborat fitxes de catalogació del patrimoni, tant
per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural (DGPC) de la Generalitat com del
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNCTC) o del Col∙legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Aquesta catalogació permet disposar de dades
útils sobre aquests béns immobles no protegits.
Altres elements del patrimoni arquitectònic inventariats pel Servei del Patrimoni
Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya són:
‐ Escorxador
‐ Elements del Via Crucis
‐ Ermita de la Salut
‐ Can Perellong
‐ Creu de terme
‐ Graffiti (dins les coves, a les parets d'alguns trams)
‐ Morter (dins de la E. P. de Sant Corneli)
‐ Mare de Déu del Roser de Collbató
‐ Capitell de Collbató
‐ Cap en pedra (dins l'E. Parroquial)
‐ Imatge de Sant Corneli (dins l'E. Parroquial)
‐ Clau amb relleu de Sant Corneli (dins l'E. Parroquial)
‐ Tanca de porta (a la porta principal d'una casa al c/Amadeu Vives)
‐ La Vinya Nova (en part en el terme municipal del Bruc)

Patrimoni industrial
A Collbató també hi trobem elements que formen part del patrimoni industrial de
Catalunya. Segons l’inventari del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, aquests
són:
‐ el forn de calç de Can Rogent
‐ el forn de calç Vinya Nova
‐ la premsa d’oli
‐ el telègraf
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‐ el taller d’orgues
‐ la bassa de Cal Bros (BCIL)
‐ el pou de Can Migrat (BCIL)
‐ l’hostal La Fumada
‐ la bassa de Cal Brotons

Patrimoni arqueològic
El 13 de març de 2007, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va acordar aprovar
definitivament la declaració com a béns culturals d’interès local (BCIL) les següents
coves ubicades al municipi:
‐ la Cova Gran
‐ la Cova Freda
‐ les Coves del Salnitre
‐ la Cova de les Arnes
Aquestes coves, juntament amb els jaciments de Els Graus i Les Soleies, estan incloses
en l’inventari dels jaciments arqueològics de la Carta Arqueològica del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Altres elements del patrimoni històric i cultural
Els darrers anys, la gran transformació urbanística que ha patit Collbató ha comportat
la substitució o eliminació de bona part del patrimoni arquitectònic local. Un patrimoni
que no es caracteritza per la monumentalitat dels seus edificis, sinó per la profusió de
modestos elements de construcció que, units, formen un conjunt complet
d’arquitectura tradicional rica en idees, tècniques i combinacions de materials. Aquests
petits elements (basses, marges de pedra seca, cabanes, pous, corrals, parts
secundàries de les cases...), mancats de tota protecció, estan desapareixent
progressivament del paisatge de Collbató.
Com a surgències d’aigües cal destacar les Mentiroses, per on surt l’aigua de pluja
recollida dins de la muntanya i la Bassa de Can Dalmases, en custodia de la Fundació
Territori i Paisatge de l’Obra Social Caixa Catalunya. Pel terme municipal de Collbató
també hi discorre un conjunt de senders de gran recorregut, aquests són el GR‐4, el
GR‐5, el GR‐6, i el GR‐7‐2.
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Des de l'agost de 2011 es disposa del Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató,
redactat per l'Assumpta Muset, en col∙laboració amb la Diputació de Barcelona, que té
per objectiu la detecció, descripció, localització i inventari d'elements patrimonials del
municipi, tant de caràcter immoble, moble, documental, intangible i del medi natural,
amb la finalitat de difondre'n el coneixement i l'explotació a nivell didàctic i turístic i
promoure'n la conservació i gestió.
El Pla General vigent, tot i que defineix una clau específica que atorga certa protecció
als conjunts arquitectònics (clau NU 14), no inclou un llistat específic d’elements
protegits.

4.3. Medi natural i paisatge
L’encaix territorial del terme municipal de Collbató es caracteritza per una configuració
física singular que és la muntanya de Montserrat al nord i el límit est amb el sistema
fluvial del Llobregat, el qual actua com a corredor biològic, mentre que d’altra banda,
l’autovia A‐2 constitueix una barrera ecològica rellevant.
L’emblemàtica formació dels conglomerats de Montserrat és la geologia predominant
al terme i constitueix el patrimoni d’interès geològic de Collbató, juntament amb les
coves del Salnitre, d’origen càrstic. Pel que fa els hàbitats forestals, aquests han estat
molt afectats pels incendis, mentre que la zona agrícola, dominada pel conreu
d’oliveres, ha sofert un abandó important els darrers anys. Amb tot, la Directiva
d’Hàbitats de Lloc d’importància comunitària (LIC) inclou un total de 16 hàbitats que
remarquen l’heterogeneïtat del paisatge vegetal i la diversitat d’ecosistemes
mediterranis.
La gran diversitat faunística existent a la muntanya de Montserrat, amb presència
d’invertebrats endèmics, es veu incrementada per les espècies presents en la zona
agroforestal del terme. Aquesta realitat faunística ha comportat la inclusió de 8
espècies a la Directiva d’aus present a la ZEPA Montserrat ‐ Roques Blanques ‐ Riu
Llobregat i unes altres 9queden protegides per la Directiva d’Hàbitats presents en el
LIC Montserrat ‐ Roques Blanques ‐ Riu Llobregat.
Collbató no disposa de Carta ni Catàleg de paisatge aprovats. Tot i així es poden
dibuixar les següents unitats de paisatge a partir de la integració dels components de
relleu, sòl, morfologia, xarxa hidrogràfica i acció antròpica; i en resulten 6 unitats de
paisatge que permeten descriure la complexitat biofísica del municipi:
-

Agulles i espadats de Montserrat: Situat en el límit del terme municipal pel
Nord, el paisatge es caracteritza pel predomini de les agulles construïdes amb
conglomerats entre elements del país del carrascar (brolles i pinedes de pi
blanc), i amb destacables penetracions de la vegetació submediterrània
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(rouredes de roure de fulla petita) i de la mediterrània marítima (alzinar litoral).
Aquest conjunt d’agulles forma part de l’Espai d’Interès Natural de la Muntanya
de Montserrat.
Aquesta unitat té una gran importància en el paisatge del terme municipal de
Collbató, ja que correspon a l’element que domina més l’espai escènic, tant pel
que fa a les vistes des de diferents punts del terme o miradors del mateix, com
per la superfície ocupada.
-

Peudemont de la Serra de Montserrat: Unitat que inclou el peudemont
desenvolupat a la base de les agulles i turons de Montserrat, orientat al Sud ‐
Sud‐oest i el seu sistema forestal i agrari associat. Els límits d’aquesta unitat es
podria marcar entre les cotes altitudinals d’aproximadament entre 425 i 450 m.

-

Complex fluvial i terrasses: Constituïda per la vall, terrasses i marges en sentit
ampli de la riera de Can Dalmases i els seus afluents, i del torrent de la Salut i
els seus afluents. Caracteritzen aquesta unitat les formes al∙luvials típiques dels
rius de muntanya baixa, amb pendents reduïdes, dominant les formes
meandriformes encaixades en els materials quaternaris de peudemont o les
terrasses fluvials més antigues, que en aquesta unitat constitueixen el substrat
geològic.
Associada a aquesta unitat es troba un element paisatgístic de gran interès, la
bassa de Can Dalmases, llacuna formada per la surgència natural d’aigües
subterrànies, i també s’hi poden trobar nombroses fonts i surgències.

-

Zona agroforestal: Aquesta unitat està formada pels cons de dejecció continus
desenvolupats a la base dels espadats del Massís de Montserrat, en els plans
situats entre els cursos fluvials del Torrent de La Salut i la riera de Can
Dalmases. La característica d’aquesta unitat seria un pendent moderat, gaire bé
sempre per sota dels 10º i una vegetació constituïda predominantment per
pinedes de pi blanc amb abundants arbusts.
Es tracta d’un paisatge agrícola de secà que va perdent pes en favor de les
actuacions urbanístiques, industrials i d’infraestructures. Els camps abandonats
constitueixen erms que progressivament es van embosquinant, en favor
d’altres usos més rentables a curt termini per a una part de la societat. El
resultat és un paisatge que es va empobrint, a mesura que perd la variabilitat
cromàtica que el caracteritzava.

-

Serres meridionals
Constituïdes per les serres de Can Dolcet i de Can Perellong, i els plans de Can
Dolcet i de Can Guineu. La morfologia d’aquest espai queda definida entre la
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carena de les serres (amb un màxim de cota a 419 m) i la riera de Can
Dalmases. També s’inclouen els plans conreats que es disposen en pendent cap
a l’est i nord‐est. Aquests elements paisatgístics constitueixen el límit
meridional del terme municipal de Collbató. S’inclouen en aquesta unitat els
conreus dels Plans de Can Guineu i Can Dolcet conjunt d’espais agrícoles que
s’estenen de Nord‐oest a Sud‐est amb predomini agrícola d’olivera, ametllers,
cereals i algun fruiter. De forma aïllada es troben masos abans molt importants
però actualment en decadència (com per exemple Can Dolcet). Caracteritza
aquesta unitat un pendent moderat, gaire bé sempre per sobre dels 20º.

-

Àrees urbanes o urbanitzades
Constituïda per la trama urbana consolidada i el teixit urbà construït.

Plànol informatiu dels valors paisatgístics de Collbató

Font: Informe de sostenibilitat ambiental de l’avanç de POUM segons el PTMB

A partir d'aquest anàlisi del medi, de les proteccions dels diferents plans, i de l'anàlisi
de riscos que es detallarà en l'apartat següent, l'informe ambiental de l'Avanç de
POUM incorpora els següents mapes de vulnerabilitat, que caldrà tenir en
consideració, una vegada identificades les edificacions que formaran part del Catàleg.
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Mapes de vulnerabilitat

Font: Informe de sostenibilitat ambiental de l’avanç de POUM segons el PTMB

4.4. Risc ambiental
A Collbató destaquen les següents situacions de risc més rellevants:
-

La situació en relació a la muntanya de Montserrat i a les seves conques de
recepció d’aigües pluvials suposa l’existència d’un risc elevat d’inundació. El
sector potencialment inundable abraça pràcticament la totalitat de la vessant
esquerra la riera de Can Dalmases, incloent els seus afluents en aquest sector
(Torrent dels Pallers, Torrent de la Galetxa, Torrent del Castell, Torrent de la
Massana, Torrent del Pont, Torrent de Lladerns, etc.).

-

Una gran part del terme presenta un risc alt o molt alt d’incendi degut a
l’extensa existència de zones boscoses i matollars, tant a la zona de la
muntanya de Montserrat com a la serra de Can Dolcet i la serra d’Allà, al sud
del terme. Cal tenir en compte que el 75,21% del terme municipal es troba
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inclòs en el Perímetre de Protecció Prioritària1 B1 Montserrat,definit pel
Departament de Medi Ambient.
En menor mesura, també existeix un primer risc geològic donat per l’alta susceptibilitat
de la xarxa torrencial de la zona a provocar despreniments i esllavissades, entrant
aquesta en funcionament en episodis de pluges locals molt intenses, acompanyades
generalment d’avingudes, així com també per la susceptibilitat a la dissolució (carst)
dels conglomerats vermells.
La situació atmosfèrica favorable no configura riscos importants dins el terme
municipal de Collbató tot i que la contaminació sonomètrica produïda per l’autovia A‐2
és força important així com el risc industrial‐tecnològic per transport de mercaderies
perilloses.

Mapa de la inundabilitat

Mapa de risc d’incendi

Làmina d’aigua per un periode de retorn de 10 anys
Làmina d’aigua per un periode de retorn de 100 any
Làmina d’aigua per un periode de retorn de 500 any
Zones potencialment inundables segons l’INUNCAT

Font: Informe de sostenibilitat ambiental de l’avanç de POUM

Collbató disposa d’un Pla de prevenció d'Incendis Forestals (PPI), el qual es revisa cada
quatre anys. Aquest és un instrument de planificació i gestió definit a la Llei forestal de
Catalunya de 1986, que té com a objectius reduir el risc d'inici i propagació dels
incendis forestals i facilitar‐ne l'extinció mitjançant actuacions a la xarxa de camins i la
xarxa de punts d'aigua.

1 Els perímetres de protecció delimiten les masses forestals de Catalunya més exposades al risc d’incendi, que resten definides com a zones d’actuació
urgents i on, doncs, és prioritària l’adopció de les mesures necessàries per a lluitar contra l’extensió del foc, com són defini punts d’accés per als bombers,

r

punts d’aigua, realitzar tallafocs, etc.
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Es preveuen diferents actuacions de manteniment de la plataforma i de la secció de
servei dels camins que donen accés a les masies d’estudi com el camí de la Vinya Nova,
el camí de Can martí Joan, el camí de les Oliveres, el camí dels Masos fins Perallonch, el
camí de Can Guineu, entre d’altres.

4.5. Activitat econòmica i turisme
L'economia del municipi ha estat basada bàsicament en l'agricultura i la vida al poble
ha estat molt lligada al fet traginer. Avui en dia, l’activitat econòmica al municipi de
Collbató és, en general, poc abundant i el municipi es caracteritza una especialització
residencial. Les activitats comercials i de serveis es concentren pràcticament totes al
nucli antic o en la zona més pròxima a aquest i, en molta menor proporció, al nucli
antic de la Font del Còdol; mentre que a la resta de teixit residencial només s'hi troben
algunes activitats de restauració. El model residencial de baixa densitat, la superfície
de les parcel∙les i la tipologia edificatòria predominant no afavoreix ara per ara altres
usos diferents al residencial.
Les activitats industrials es localitzen al polígon de les Ginesteres, al sud de l’autovia,
on hi ha una capacitat suficient de creixement, derivat de la recent modificació que
amplia la superfície del sector inicial.
Pel que fa el sòl no urbanitzable l’activitat econòmica es centra en la restauració, en el
conreu de l’olivera i ametllers, petites hortes per a l’autoconsum i algunes vinyes i
fruiters. El sòl no urbanitzable està patint un procés de reducció progressiva de
l'activitat agrícola que al mateix moment comporta un abandonament dels terrenys i
l’ocupació del territori per comunitats arbustives de caràcter secundari, principalment
brolles de romaní i bruc d’hivern, bosquetons de pi blanc i matollars de ginesta.
Des del punt de vista turístic, cal remarcar que durant segles la vila de Collbató va ser
el portal d'entrada per excel∙lència de Montserrat i que, tant l’emblemàtica muntanya
com el seu entorn, configuren encara avui en dia un atractiu turístic d’importància
cabdal. Tanmateix, el municipi no només compta amb l'atractiu natural sinó que
alberga un contingut cultural, històric i artístic de gran valor com el castell i el nucli
medieval, l'arquitectura popular, l'art modernista, el Museu de Coses del Poble, l'antic
molí d'oli, el Taller d'Orgues Blancafort i l'església de Sant Corneli.
En el sòl rústic, destaquen les següents rutes i itineraris a peu:
-

Camí de la Vinya Nova. Ruta de descoberta de l'entorn natural i agrícola del
nord de Collbató, passant per l’alzina gran i l'antiga masia Vinya Nova,
masia pròspera i productiva del segle XVI que proveïa de vi al monestir i
més tard donarà repòs als frares ancians. El camí està ben senyalitzat i es
pot realitzar a peu, en BBT, a cavall o cotxe.
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-

Camí de l’Oli. GR‐172/5 que fa un recorregut pel passat agrícola de Collbató
(oliveres, murs de pedra seca, clapers,...) i que avui en dia reneix amb el
conreu ecològic de l'olivera i l'extracció del seu oli de manera artesanal. La
ruta (amb possibilitat de visita guiada) convergeix amb el Molí d'Oli
rehabilitat recentment i convertit en un Centre d'Interpretació que permet
conèixer les dues varietats d'oliveres típiques de l'entorn de Montserrat: la
vera i la palomar.

-

Camí dels Masos. Petit recorregut al sud del municipi per descobrir
diferents masos com Can Dolcet, una masia en runes, Can Martí Joan, Can
Guineu, i Can Perellong, els conreus associats (oli, vinya, cereal i arbres
fruiters), la flora (pi, alzina, boix, espígol) i elements agraris propis de la
zona (les eres, els pous, les cabanes de pedra seca, les basses). La ruta es
pot fer a peu, en BTT o a cavall, tot i que actualment no es troba en un bon
estat de conservació i la senyalització és escassa.

-

Camí dels Peregrins. GR ben senyalitzat, forma part de la ruta d'accés
tradicional al massís i fou aprofitat pel transport de viatgers i de pelegrins
cap al monestir amb animals. El camí travessa el coll de les Garrigoses i puja
al monestir de Montserrat pel camí de Sant Miquel. Per al descens segueixi
el camí dels Misteris o de la Plata, anomenat així pel gran cost que suposà la
seva construcció (a l'inici del s. XVIII) fins a la Santa Cova, i finalment passa
per la coneguda Cova del Salnitre i l'ermita de la Salut.

-

Camí de Sant Jeroni. GR ben senyalitzat permet la descoberta de la meitat
nord‐oest del municipi i el parc natural de la Muntanya de Montserrat. La
ruta segueix el camí de la Vinya Nova fins al trencall amb el camí Vell on es
troba el Casalot, restes del que havia estat una antiga posada. Després d’un
seguit de revolts, s’arriba fins a la Font Seca o del Miracle i es puja fins a
l’ermita de Sant Joan per la drecera de Sant Joan o camí de Santa Caterina.

-

Ruta de l’aigua i la pedra seca. Petita ruta en estat regular de conservació i
sense senyalització. Al llarg de l’Itinerari (amb possibilitat de visita guiada)
s’observen els antics murs de pedra seca i s’arriba a la font Closa, la qual va
abastir d'aigua Collbató fins ben entrat el segle XX.

-

Ruta de les coves. Excursió circular (amb possibilitat de visita guiada) que
passa pels emblemàtics punts de l'ermita de la Salut i l'Àrea d'Esplai, els
casc medieval de Collbató i les Coves de les Arnes, Gran, Freda i Salnitre,
aquesta darrera declarada BCIL el 2003 i principal atractiu de la vila.
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5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
La proposta del Pla especial parteix d’una primera anàlisi de l’estructura a nivell
territorial, que permeti explicar de manera general el caràcter i singularitats del
municipi de Collbató en relació a les masies i altres construccions pròpies del sòl rústic.
I, en segon lloc, examinar detingudament les característiques i valors patrimonials de
les edificacions que s’inclouran en el Catàleg, per definir una regulació específica.
Tal i com hem vist en l’anàlisi, el terme municipal de Collbató presenta unes
característiques físiques i d’ocupació humana molt singulars:
D’una banda, la Muntanya de Montserrat, que ocupa bona part de la superfície del
terme, i que pel seu relleu i geologia no ha estat mai vinculada a l’explotació agrícola,
sinó que ha tingut sempre un caràcter forestal i una relació molt estreta amb el
monestir i les rutes dels pelegrins. Pràcticament totes les construccions que trobem en
aquest àmbit estan lligades als camins històrics que des del nucli de Collbató conduïen
a Montserrat.
Les construccions que trobem al llarg d’aquests camins són sobretot de caràcter
religiós (ermites, creus, escultures) o bé de servei als pelegrins (fondes o hostals).
D’altra banda, en el pla existent al peu de la muntanya i els turons de l’entorn, hi
trobem una estructura rural consolidada, formada per masies notables vinculades a
explotacions agrícoles.
Entre un i altre, un límit molt present al llarg dels temps, que tot i que amb
rectificacions, ha conservat força el seu traçat: la carretera a Madrid, actualment
autovia A‐2. En construir‐se l'autovia, l'amplada i els radis de gir es van redefinir i van
causar majors afectacions sobre els terrenys adjacents, però bàsicament la seva
empremta és coincident amb la carretera anterior.
En conjunt doncs, ens trobem amb un terme municipal amb una dualitat molt singular,
que es manifesta a tots els nivells:
‐

En el relleu: Massís imponent, amb un relleu molt abrupte / Plana i turons de
pendents suaus.

‐

En l’estructura de la propietat: La gran superfície de la muntanya de Montserrat
/ El mosaic format per les finques agrícoles.

‐

En el caràcter i ús de les edificacions: Les construccions religioses, lligades als
camins / Les masies i construccions agrícoles, lligades a les finques.

I enmig d'aquest territori, dos nuclis urbans: el nucli antic de Collbató (en la zona
anomenada Les Parellades) i el nucli de la Font del Còdol, avui en dia unides per un
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teixit urbà de baixa densitat, format per parcel∙les de cases aïllades i una extensa xarxa
viària.
Originàriament, el nucli de Collbató estava més vinculat als camins i era la principal
porta d'accés a la muntanya de Montserrat, mentre que la Font del Còdol estava
directament en contacte amb l'antiga carretera de Madrid.
Analitzant per separat les diferents característiques que hem comentat es fa palesa la
diferent estructura de la plana agrícola respecte la zona de muntanya:

a) La xarxa de camins
Com hem comentat, dins del terme municipal de Collbató hi ha diverses vies que
s'endinsen cap a Montserrat. De est a oest hi trobem:
‐

La carretera de Monistrol (que voreja la muntanya paral∙lela al riu Llobregat,
sense entrar dins el massís)

‐

El camí de les Feixades (de Collbató al Monestir de Montserrat, passant per la
Santa Cova), que ascendeix a la muntanya pel seu front sud‐est, vorejant el seu
contorn.

‐

El camí vell de Montserrat (el principal accés dels pelegrins, que des de Collbató
condueix al Monestir passant per l'ermita i mirador de Sant Miquel).

‐

La drecera de Sant Joan (que des del camí vell puja directament per l'ermita de
Sant Joan i va a sortir sobre el Monestir, on actualment hi ha el funicular).

‐

El camí del pont (que des d'un punt proper a la Vinya Nova s'endinsa en el
massís, en direcció nord).

Una mica més enllà de la Vinya Nova, hi ha el camí dels francesos, que porta fins a Sant
Jeroni, però aquest ja es troba dins del terme municipal del Bruc.
Tots aquests camins entronquen amb Collbató i amb el camí que discorre pel peu del
Massís, des de la Vinya Nova, i cap Esparreguera, formant part del Camí de Sant Jaume
que continua fins a Barcelona.
Al costat sud del terme, altres camins uneixen les diferents masies i els dos nuclis de
Collbató, alguns amb continuïtat cap a altres municipis, com el camí dels Masos o el
camí dels Fontanals.
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Esquema dels principals camins i vies de comunicació

Font: elaboració pròpia

b) El medi físic
Analitzant el relleu del terme municipal, s'hi distingeix també immediatament aquest
doble caràcter: per un costat la part muntanyosa, amb pendents molt pronunciats i
parets gairebé verticals, i per altra la plana, amb petits turons i suaus ondulacions en el
seu perímetre, que tanquen el terme municipal pel seu costat sud (serra de Can
Dolcet) i per l'est (Serra de Gatells).
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Per aquesta plana hi creua la riera de Can Dalmases, tallant el terme municipal d'est a
oest tal com ho fa la carretera de Madrid en el sistema viari, i amb un traçat similar.
Aquesta riera va recollint els diversos torrents que s'endinsen al massís de Montserrat
en direcció nord, tal com ho feien els camins que hem descrit.
Com es pot comprovar en l'esquema següent, els dos nuclis i totes les masies del
terme municipal ‐com és lògic‐ es situen en aquesta plana, entre la muntanya de
Montserrat i els turons del costat sud del terme.

Esquema del medi físic (relleu i hidrografia), en relació a les masies i nuclis urbans

Font: elaboració pròpia
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c) L'estructura de la propietat
La divisió de la propietat del sòl és rellevant per entendre l'estructura agrícola i el
sistema de masies i assentaments humans. En aquest cas s'ha estudiat, comparant la
cartografia de 1882 i el cadastre actual, quina devia ser l'estructura de la propietat en
el moment de construir‐se aquestes masies, és a dir, obviant en aquesta anàlisi els
posteriors assentaments urbans de baixa densitat, que interessen pel que fa a
l'evolució del creixement urbà, però no tant per a l'objecte d'aquest Pla especial de
catàleg de masies.
I el resultat d'aquesta anàlisi, a partir del creuament de les diferents fonts d'informació
històriques, torna a reforçar la dualitat que comentàvem abans:
D'una banda, tota la muntanya de Montserrat com una única finca, vinculada al
Monestir que s'emplaça just al límit nord, ja en el terme de Monistrol. Es tracta d'una
finca amb uns límits clars, definits pel mateix relleu, doncs el massís de conglomerat
acaba per aquest front amb un tall abrupte, i a partir d'allà comença la plana.
D'altra banda, al costat sud de la plana, les finques vinculades a les masies, que formen
un mosaic de conreus. En l'esquema que s'adjunta a continuació es representen els
terrenys vinculats a cada masia segons la cartografia de 1882, i per tant sense tenir en
compte parcel∙lacions posteriors (algun dels masos s'ha fragmentat molt donant lloc a
multitud de finques de menor dimensió).
Com es veu en l'esquema, gairebé totes aquests masos s'emplacen al sud del nucli, i la
majoria d'elles a l'altra banda de la Carretera de Madrid i de la riera de Can Dalmases.
L'única excepció és la Vinya Nova, masia situada a cavall dels termes del Bruc i
Collbató, i molt propera al peu del massís. Sembla ser que aquesta masia va construir‐
se sobre un terreny desamortitzat, procedent de les propietats del Monestir.
Entre aquests masos i la propietat del monestir, ja en terrenys més planers, hi havia
altres parcel∙lacions que no hem representat en el gràfic, perquè no ens consta que
estiguessin vinculades a cap masia. Hem de suposar que els seus propietaris o
arrendataris eren els habitants dels nuclis urbans. Aquestes finques ocupaven els
terrenys situats entre el nucli i el massís, i més cap a l'est, els adjacents a la riera de la
Salut i els compresos entre la muntanya i el riu Llobregat.
Aquests sòls situats més al nord‐est, tot i que tenen pendents més pronunciats que els
de l'entorn del nucli, també havien estat destinats a l'activitat agrícola, tal com es pot
deduir de la parcel∙lació que consta en l'Atles de 1882 i també de les restes de feixes
de pedra que encara es poden observar en alguns d'aquests terrenys.
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Esquema de l'estructura de la propietat del terme de Collbató a finals de s.XIX: terrenys
vinculats a les masies

Font: elaboració pròpia

A la segona meitat del segle XX, els processos de parcel∙lació en forma de ciutat jardí i
tipologies de cases unifamiliars aïllades van donar lloc a una nova estructura
parcel∙lària, formant uns nous teixits urbans en forma de quadrícula que envairien
principalment aquests espais de plana entre els dos nuclis urbans (Collbató ‐ Font del
Còdol), però també algun dels masos, com els terrenys de Can Dalmases.
Aquestes parcel∙lacions, pel seu caràcter urbà, s'analitzen en el planejament urbanístic
general però no en el present Pla especial. Alguna de les masies existents, pel fet de
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quedar immersa dins d'aquests creixements urbans ‐o de sectors més recents de sòl
urbanitzable‐ no s'inclouran en el present catàleg, doncs la seva regulació ja es preveu
en la normativa del POUM, d'acord amb la qualificació urbanística que li atorgui el pla.
En resum, podem descriure sintèticament l'estructura territorial de Collbató, en relació
a les seves edificacions del sòl no urbanitzable, amb el següent esquema:
MONTSERRAT
Sant Joan

Monestir

carretera de Monistrol

camí de les Feixades

camí vell de Montserrat

drecera de Sant Joan

camí del pont

Sant Miquel

Santa Cova

La Salut

Collbató
Autovia A‐2

Llonganies

La Fumada

Font del Còdol

Can Llates

Can Dalmases

Riera de Can Dalmases

Cal Po

Can Dolcet

Can Martí
Joan

Can Guineu

Can Perellong

De manera general ‐amb alguna excepció‐ podem dir que les edificacions en sòl rústic
lligades als camins de Montserrat formaran part del Catàleg de béns d'interès
patrimonial, mentre que les vinculades a les finques rústiques formaran el Catàleg de
masies i cases rurals.
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6. PROPOSTA DE CATALOGACIÓ
A partir d'aquesta estructura del sòl no urbanitzable, i d'acord amb la metodologia
exposada anteriorment, s'han analitzat la totalitat d'edificacions no incloses en els sòl
urbà o urbanitzable del municipi, per elaborar un primer inventari d'edificacions
susceptibles de ser incloses en el Catàleg de masies i cases rurals (s'adjunta com a
annex). En aquest inventari ja no hi figuren aquells béns patrimonials que, tal com hem
comentat, tenen altres usos (religiós, etc.) i estan vinculats principalment a la
muntanya de Montserrat i a la xarxa de camins.
Les raons que justifiquen la inclusió de determinada edificació en el present Catàleg de
Masies i cases rurals són els següents:
‐

Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment
tinguin un valor arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements
arquitectònics singulars.

‐

Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; rellevança de l’ús en
la història; influència en la configuració dels assentaments en el territori, etc.

‐

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

‐

Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un paisatge concret
humanitzat o no, amb valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un
territori determinat per raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot
formar part d’un recorregut paisatgístic.

‐

Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten
la recuperació de la població ja sigui com a primera residència o com a segona.

També són motiu d’inclusió en el catàleg:
a) El fet de tractar‐se de masies o edificacions residencials datades amb
anterioritat a 1956. En aquest cas cal que existeixin evidències físiques (restes
edificades) que permetin determinar l’emplaçament i la superfície que ocupava
originàriament i es compleixin els requisits que determina aquest document.
b) El desenvolupament de planejament de rang superior: per determinacions
contingudes en plans territorials, plans directors urbanístics, catàlegs de
paisatge i altres plans sectorials.
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De les 34 edificacions incloses en l'inventari, després de valorar els cinc criteris
exposats (arquitectònic, històric, ambiental, paisatgístic i social), es proposa incloure'n
10 en el Catàleg de masies i cases rurals. La resta d’elements no s’inclouen en el
catàleg atès que no es troben en cap d’aquests supòsits.
En el quadre de la pàgina següent s'indiquen les dades d'identificació de les masies
(nom, referència cadastral, coordenades UTM) i les raons que justifiquen la seva
inclusió en el catàleg.
En les pàgines següents, s'adjunta informació gràfica de cadascuna d'aquestes masies,
tant fotografies actuals com dels plànols del segle XIX, i una breu descripció que es
completarà posteriorment amb les fitxes del Catàleg. Les edificacions que es proposa
catalogar coincideixen bàsicament amb les que ja reconeixia aquesta cartografia.

31

ELEMENT

RAÓ D'INCLUSIÓ

CATALOGACIÓ

Ref.

Nom

Indret

Referència Cadastral

UTM (X)

UTM (Y)

Proposta

Arquitectònica

Històrica

Mediambiental

Paisatgística

Social

M.01

Can Guineu

Can Guineu

001301700DG00A0001HQ

402185,40

4600719,36

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

M.02

Can Martí Joan

Can Martí Joan

402141,85

4600965,02

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

M.03

Can Dolcet.

Can Dolcet

‐

401878,42

4601096,20

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

M.04

Cal Po

Font de la Torell

000700900DG00A0001WQ

400895,27

4601665,06

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

M.05

Cal Pigó

Llonganies

000303300DG00A0001WQ

402425,08

4601921,96

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

M.06

Can Joan Mestres.

Llonganies

000303400DG00A0001AQ

402424,34

4601950,67

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

001301800DG00A0002EW

001301800DG00A0001WQ

M.07

Can Perellong

Can Perellong

001801600DG00A0001OQ

402174,15

4600410,70

Sí

Sí ( Patrimoni
Arquitectònic del
Departament de
Cultura de la
Generalitat de
Catalunya )

M.08

La fumada (Hostal la
Fumada)

La Fumada

000301500DG00A0001OQ

402075,26

4601908,21

Sí

Sí

Sí ( Patrimoni
Industrial de
Catalunya )

No

Sí

No

M.09

La fumada
(núm. 8)

La Fumada

000301400DG00A0001MQ

402034,33

4601916,68

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

M.10

La Vinya Nova

La Vinya Nova

000201100DG00A0001FQ

400705,71

4604171,89

Sí

Si ( Patrimoni
Arquitectònic del
Departament de
Cultura de la
Generalitat de
Catalunya )

M.11

Can Llates_1

Can Llates

08068A007000700000GJ

402376,20

4601554,40

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

M.12

Can Llates_2

Can Llaates

08068A007000030000GJ

402388,50

4601559,20

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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M.01 Can Guineu
Situada a l’antic camí dels Masos, l’estat de conservació de la Masia és bo i s’aprecia
una petita activitat agrícola dels conreus d’oli i cereals propis de la zona.

Cartografia any 1882
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M.02 Can Martí Joan
Conjunt edificat habitat i en perfecte estat de conservació. Amb una activitat agrícola
de les terres de conreu adscrites, bàsicament d’oliverars i ametllerars.

Cartografia any 1882
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M.03 Can Dolcet
L’estat de conservació del conjunt edificat del Mas de Can Dolcet és de progressiva
ruïna excepte la bassa de reg i el magatzem que es van reconstruir a l’any 2005.
Actualment la finca té activitat agrícola amb el conreu de l’olivera autòctona.

Cartografia any 1882
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M.04 Cal Po
Situada a prop de la riera de Can Dalmases. La masia ha sofert modificacions i
ampliacions en els darrers anys. Actualment es fa servir com habitatge i no s’aprecia
cap activitat agrícola vinculada.

Cartografia any 1882
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M.05 Cal Pigó
Masia petita de planta rectangular, habitada i en bon estat de conservació. L’activitat
agrícola que es percep és d’horta familiar i el conreu de arbres fruiters.

Cartografia any 1882
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M.06 Can Joan Mestres
Petita Masia, utilitzada com a segona residència i que comparteix era amb Cal Pigó. El
seu estat de conservació és regular i no s’aprecia activitat agrícola vinculada.

Cartografia any 1882
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M.07 Can Perellong
Inclosa a l’inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Masia de planta amb forma d’U i cobertes a dues
vessants. Actualment el seu estat és d’abandonament i sense activitat agrícola
aparent.

Cartografia any 1882
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M.08 La Fumada ( Hostal La Fumada )
Forma part del patrimoni industrial de Catalunya. Antigament Hostal La Fumada. El seu
estat de conservació és dolent i es troba parcialment deshabitada. L’activitat agrícola
que es percep és de viver i d’horta familiar.

Cartografia any 1882

40

M.09 La Fumada ( núm. 8 )
Part del conjunt edificat de la Fumada. Habitada i el seu estat de conservació és bo.
Actualment es fa servir com habitatge i no s’aprecia cap activitat agrícola.

Cartografia any 1882
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M.10 La Vinya Nova
Històricament La Vinya Nova va ser una important explotació vitícola. En l’actualitat la
finca té una activitat de restauració i lleure. Relacionada amb aquesta activitat es
realitza el conreu dels horts i de l’olivera autòctona.

Cartografia any 1882
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M.11 Can Llates 1 (pol. 7 parcel∙la 70)
Masia al sud de l'autovia A‐2, molt propera al sector industrial de Can Ginesteres.
L'edifici original està dividit en dues propietats diferents, i aquesta parta està
actualment dedicada a habitatge.

Cartografia any 1882
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M.12 Can Llates 2 (pol. 7 parcel∙la 3)
Correspon a l'altra part de la mateixa masia que hem descrit en el punt anterior,
aquesta destinada a més d'habitatge, a restaurant, i de diferent propietari.

Cartografia any 1882
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7. CRITERIS PER A LA REGULACIÓ D'USOS I EDIFICACIÓ
Atenent al que estableix el Text refós de la llei d'urbanisme, el present Pla especial
regula les condicions d'edificació i d'ús de les masies que s'inclouen en el catàleg,
quedant la resta d'edificacions del sòl no urbanitzable subjectes a les determinacions
del planejament general per al tipus de sòl on s'emplacen (agrícola, forestal, etc.).
Els criteris d'edificació són restrictius perquè així ho estableix la legislació autonòmica,
i no s'admet l'ampliació de les masies catalogades, llevat de quan ho exigeixin les
necessitats de l'activitat, cosa que caldrà justificar en el corresponent projecte o pla
especial.
L'única masia que en el moment de redactar el present document té un Pla especial
aprovat definitivament és Can Dolcet ("Pla especial de protecció del mas Can Dolcet i
entorn", aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
en data 15/04/2010 i publicat al DOGC de 13/07/2010). En aquest cas, en la fitxa
normativa s'especifica que les condicions generals de reconèixer estrictament els
volums edificats i no admetre cap ampliació han estat modificades per un Pla especial
que regula de manera específica aquest àmbit i justifica de manera detallada (en base
a un estudi acurat de les preexistències i dels usos que es proposen) i per tant es
recullen aquestes determinacions, doncs altrament tindríem dos instruments
urbanístics del mateix rang amb disposicions normatives diferents.
Pel que fa a la regulació d'usos, entre els que admet la Llei d'urbanisme, s'estableixen
uns criteris generals en funció de l'ús preexistent, de la ubicació de la masia (en relació
als accessos, a l'activitat de l'entorn, etc.), i a les característiques de l'edificació
(superfície, etc.) que podran ser ampliats únicament per a activitats específiques si es
justifiquen mitjançant pla especial.

Els criteris generals pel que fa als usos, són els següents:
Ús d'habitatge: s'admet quan aquest ja ha estat el seu ús tradicional. Atès que totes les
edificacions catalogades han estat en origen habitatges familiars vinculats al sòl rural,
aquest pla especial admet l'ús d'habitatge en tots els casos, en l'edificació principal.
Ús de turisme rural: s'admeten en edificis aïllats fora del nucli, en medi rural, en
edificacions anteriors a 1950, que respecten la tipologia arquitectònica de la zona i
compleixen amb l'exigència de tranquil∙litat i integració en el paisatge, segons estableix
el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i
d'habitatges d'ús turístic. Per tant, en el cas de Collbató, s'admet en totes les masies
incloses en el catàleg (amb les incompatibilitats respecte altres usos que estableix
aquesta mateixa legislació i altres normatives sectorials).
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Ús de restauració: s'admet en masies properes a vials rodats de la xarxa viària local o
amb accés des d'aquests a través de vies pavimentades adequades per a vehicles, i
sempre i quan es garanteixin les condicions necessàries d'aparcament, accessibilitat,
residus i aigües residuals, d'acord amb la capacitat del local, i sempre i quan puguin
complir‐se els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació relatius als usos de pública
concurrència.
En el cas de la Vinya Nova, tot i no acomplir totalment aquest criteri general pel que fa
al seu emplaçament, s'admet també l'ús de restaurant degut a que actualment és l'ús
principal de la masia, i així està reconegut pel planejament urbanístic del terme
municipal del Bruc, on s'emplaça la major part de l'edificació (en el terme de Collbató
només s'hi inclou una petita part de l'actual restaurant, i altres construccions auxiliars).
Ús d'activitats d'educació en el lleure / ús d'equipaments i serveis: S'admet quan les
característiques físiques de l'edificació ‐superfície construïda mínima 500 m.‐ i les
condicions d'accessibilitat i mobilitat ‐accés des de xarxa viària bàsica o de pistes
adequades al trànsit de vehicles‐ permeti desenvolupar‐hi activitats d’ensenyament
vinculades al medi natural ‐agrícola, ramader, forestal o fluvial‐ o aquelles d’esbarjo,
esplai o repòs que necessàriament s’han de desenvolupar en espais a l’aire lliure i en
contacte amb la natura (cases de colònies, hípiques...); així com aquelles de tipus
terapèutic i de reinserció (gent gran, minusvalideses, addiccions...) i formació
ocupacional vinculades al medi natural.
Ús d'activitats artesanals o artístiques: S'admeten activitats de creació i fabricació
manual o amb mètodes tradicionals, d'objectes d'artesania o productes relacionats
amb el món rural, com ara ceràmica, cistelleria, treballs en fusta, etc. i productes
elaborats a partir de la mateixa activitat agrícola o ramadera, com olis, sabó, fruits
secs, melmelades, formatges, etc., així com la seva comercialització, sempre i quan es
produeixin en la mateixa finca o estiguin directament relacionats amb l'activitat
principal d'aquesta.
Ús hoteler: s'admet en masies de més de 500 m2 de sostre, properes a vials rodats de
la xarxa viària bàsica o amb accés des d'aquests a través de vies pavimentades
adequades per a vehicles, i sempre i quan es garanteixin les condicions necessàries
d'aparcament, accessibilitat, residus i aigües residuals. Es prohibeix la modalitat d'hotel
apartament.
De l'aplicació d'aquests criteris generals en resulta la següent assignació d'usos:
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X

X

Can Martí Joan

X

X

X

X

X

Can Dolcet

X

X

X

X

X

Cal Po

X

X

X

Cal Pigó

X

X

X

Can Joan Mestres

X

X

X

Can Perellong

X

X

La Fumada ( Hostal )

X

X

La Fumada ( núm. 8 )

X

X

X

Can Llates 1 (par.70)

X

X

X

Can Llates 2 (par.3)

X

X

X

La Vinya Nova

X

X

X

X

Activitats
artístiques /
artesanals

X

X

X

X

X

X

X

Hoteler

Equipaments i
serveis

X

Educació
Lleure

Turisme rural

X

Restauració

Habitatge
Can Guineu

X

X
X

X

X

Aquesta assignació d'usos, de caràcter general, pot ser ampliada o modificada
puntualment sempre i quan es justifiqui mitjançant pla especial referit a l'àmbit de la
masia, atenent a les característiques i necessitats específiques del cas concret.
Pel que fa a regulació del nombre màxim d'habitatges i a la possibilitat de divisió
horitzontal, s'ha establert el següent criteri: únicament s'admet més d'un habitatge en
una mateixa masia quan ja existeixen diversos habitatges anteriorment al present pla
especial.

Terrassa, 18 de desembre de 2013

Joan Badia Font, arquitecte
GMG PLANS I PROJECTES
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NORMATIVA
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
El present pla especial constitueix l’instrument de planejament derivat que, de
conformitat amb el que disposa la legislació urbanística vigent, identifica les masies i
les cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i n’estableix les condicions
reguladores d’edificació i ús.

Article 2. Àmbit territorial d’aplicació
L’àmbit d’aquest pla especial comprèn tot el sòl no urbanitzable del terme municipal
de Collbató.

Article 3. Conveniència i oportunitat
La formulació del present pla especial urbanístic es justifica en la necessitat del
municipi d’identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació, establir‐ne les condicions d’edificació i d’ús, d'acord
amb la legislació urbanística vigent.

Article 4. Marc jurídic
El present document es redacta en virtut dels articles 47.3, 50.1, 50.2 i 58.9d del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, i d’acord amb els articles 55, 56.1,
68.8e, 73.2.4a, 95, i Disposició Transitòria sisena 1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC).
Aquest pla s’ha redactat seguint la legislació urbanística vigent, el planejament
urbanístic i territorial vigent i el document de Directrius de contingut per al catàleg de
masies i cases rurals, del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya (PTOP Gener 2009).
Els usos i edificacions pròpies del sòl no urbanitzable, no inclosos en el Catàleg de
masies, es regularan d'acord amb el planejament urbanístic vigent.

Article 5. Objectius
Els objectius del present Pla especial són recuperar les masies i cases rurals, preservar
el paisatge rural i potenciar l'estructura del sòl no urbanitzable, protegir els valors de
les masies i cases rurals catalogades, procurar‐ne la restauració, i potenciar‐ne els usos
que contribueixin al seu manteniment i a la preservació del medi.
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Article 6. Contingut
El present pla especial està integrat pel següents documents:
‐
‐
‐
‐

Memòria justificativa
Normativa
Fitxes de catàleg
Plànols

Article 7. Vigència, modificació i revisió
Aquest pla especial entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de la seva aprovació
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva vigència serà
indefinida sens perjudici de la seva revisió, modificació, ampliació o reducció.
Es podran modificar els diferents elements i determinacions del pla especial quan es
donin les circumstàncies que així ho justifiquin. La modificació s’haurà d’ajustar al que
estableixi la legislació urbanística vigent, el planejament urbanístic vigent, i allò que
fixen les presents normes.
L’alteració del contingut del present pla (ampliació, reducció, o modificació) es farà
seguint el mateix procediment establert en la seva formulació.
Es podran tramitar també plans especials referits a un únic element del catàleg, quan
es justifiqui, en base a una proposta de conjunt, la necessitat d'establir uns paràmetres
normatius diferents als que regula el present Pla especial de manera general per a
totes les masies del terme municipal.

Article 8. Obligatorietat
Resten obligats al compliment de les determinacions del present pla especial, tant
l’administració com els particulars i qualsevol dispensa que se’n pugui atorgar a
aquesta disposició de caràcter general serà causa suficient per reclamar la seva
nul∙litat de ple dret.

Article 9. Interpretació
Els documents d’aquest pla especial s’interpretaran sempre atenent el seu contingut i
d’acord amb els objectius i les finalitats expressades a la seva memòria.
En cas de dubte o imprecisió es recorrerà al següent:
‐ En cas de dubtes o contradiccions entre documentació prevaldrà l’escrita (normativa i
fitxes) sobre la gràfica (plànols) i la normativa sobre les fitxes.
‐ En qualsevol cas prevaldrà la solució més favorable a la menor edificabilitat i a la
major preservació dels espais lliures no edificats.
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TÍTOL II. DISPOSICIONS D’ORDENACIÓ I USOS
CAPÍTOL I. Determinacions comunes
Article 10. Conceptes
1. S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus
annexes vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal. Les masies es
componen de la unió continua o discontinua de diferents volums d’edificacions
annexes o auxiliars.
2. S’entén per casa rural la construcció d’habitatge com a masoveria, cases de pagès i
altres construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable amb habitatge
familiar no vinculat a l’activitat agrícola ni ramadera, com són els molins d’aigua i de
secà, estacions ferroviàries, bòviles instal∙lacions preindustrials, antigues centrals
elèctriques, etc.
3. S’entén per edificació principal el volum o volums que contenen els habitatges o
usos principals. Correspon al cos original de la masia i tots aquells cossos que
històricament formen part de la masia pròpiament dita. S'identifiquen en les fitxes
normatives com volum principal.
En aquest volum s'hi admeten els usos que s'indiquen en la fitxa normativa de cada
masia, definits a l'article 21 d'aquestes normes.
4. S’entenen com a edificacions complementàries al servei de l’edifici o edificis
principals d’una mateixa finca, els destinats a altres usos diferents al d'habitatge, i que
també formen part històricament del conjunt de la masia. S'identifiquen en les fitxes
normatives com volums complementaris.
En aquestes edificacions s'hi admeten els usos que s'indiquen en la fitxa normativa de
cada masia, definits a l'article 21 d'aquestes normes, però mai el d'habitatge.

Article 11. Deure de protecció del medi natural
Qualsevol petició d’autorització d’obres o d’usos en les edificacions i zones del present
pla especial, comportarà l’obligació de vetllar i mantenir el medi natural en el que cada
edificació es trobi.
Qualsevol actuació i les seves activitats associades hauran de respectar el que estableix
l’article 6, i les Disposicions Transitòries Primera i Segona del Decret 305/2006 de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
En cas que es prevegi l’obertura de camins per a l’accés als elements catalogats, es
requerirà l’autorització prèvia de l’organisme competent en matèria de medi ambient,
d’acord amb la normativa de regulació de l’accés motoritzat al medi natural vigent.
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En cas que les intervencions previstes per rehabilitar i reconstruir els elements
catalogats comportin l’afectació de vegetació arbòria en terrenys forestals de
propietat privada, caldrà obtenir autorització prèvia de l’Administració forestal,
d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent en matèria forestal a Catalunya. En
el supòsit que aquesta afectació es produeixi en terrenys forestals de propietat
pública, caldrà subjectar‐se a les regulacions establertes per l’Administració forestal o
per les entitats titulars mitjançant projectes d’ordenació.
Per poder realitzar obres en zona de policia de lleres (100m d’amplada als dos costats
d’una llera pública) cal disposar de la corresponent autorització prèvia de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), a menys que el planejament o els plans d’obres de
l’Administració haguessin estat informats per l’ACA i hagueren recollit les oportunes
previsions formulades a l’efecte. En tot cas, s’estarà al previst a la legislació vigent en
matèria de regulació del Domini Públic Hidràulic.

Article 12. Llicències urbanístiques municipals
1. Els projectes que només comportin obres de conservació, adequació, de
millorament o manteniment d’un ús existent admès per les fitxes del Catàleg resten
únicament subjectes a llicència municipal. Caldrà presentar un Projecte tècnic adequat
al nivell de reforma que es proposi, amb descripció de la situació inicial i la proposada.
2. Els projectes que comportin obres relatives a la ampliació, reconstrucció o gran
rehabilitació han de ser sotmeses al tràmit que defineixi la legislació d’urbanística per a
la reconstrucció i rehabilitació de construccions en sòl no urbanitzable. Documentació
a presentar:
a) Projecte tècnic adequat amb descripció de l’estat inicial i les modificacions
proposades, que inclogui documentació fotogràfica de l'estat actual i tractament
paisatgístic proposat.
b) Justificació de la suficiència de serveis o subministraments i del compliment de
l’article 20 d’aquesta normativa.
c) Descripció dels accessos actualment existents i dels previstos, i tractament de la
topografia i la vegetació de l'entorn.
d) Les masies ubicades en zones d’afecció hauran d’incorporar l’autorització de
l’administració competent.
3. Les llicències per al canvi d’ús de l’edifici han de ser sotmeses al tràmit que defineixi
la legislació urbanística en sòl no urbanitzable. Documentació a presentar:
a) Justificació de l’adequació del ús al planejament vigent.
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b) Projecte tècnic adequat amb descripció de l’estat inicial i les modificacions
proposades, que inclogui documentació fotogràfica de l'estat actual i tractament
paisatgístic proposat.
c) Descripció dels requeriments de serveis que genera la nova activitat, i la seva
adequació a la normativa sectorial d'aplicació.
d) Justificació del compliment de les normes d’estabilitat, accessibilitat, accés des de
camins públics, aparcament adequat a l’activitat, mesures de protecció contra incendis
forestals, tractament de la topografia i la vegetació de l'entorn.
e) Les masies ubicades en zones d’afecció hauran d’incorporar l’autorització de
l’administració competent.
4. Les llicències per a la divisió en propietat horitzontal requeriran el compliment de
l’article 15 d’aquesta normativa i han de ser sotmeses al tràmit que defineixi la
legislació d’urbanística.

CAPÍTOL II. Condicions d’edificació i d’ordenació
Article 13. Volums susceptibles de ser utilitzats
La utilització i usos dels diferents volums de cada edificació queden regulats a la fitxa
del Catàleg corresponent.
1. S’entén per volum susceptible de ser recuperat aquell que pot ser rehabilitat per a
l’ús actual i/o aquell/s previstos a la fitxa corresponent.
2. S’entén per volum no utilitzable aquell que no és susceptible de ser recuperat.
3. S’entén per volum a enderrocar aquell volum que a més de no poder ser
recuperable, ha de desaparèixer.

Article 14. Volumetria, material i textures
Les intervencions es regularan pels següents paràmetres:
1. Volumetria: Es mantindrà la volumetria original de l’edificació principal. Es
procurarà eliminar totes aquelles addicions i annexes que la distorsionin. En tot cas els
projectes constructius hauran de justificar la preservació dels valors arquitectònics i
naturals de l’edificació i del seu entorn.
2. Cobertes: Les teulades seran de teula àrab, i tindran el pendent de la coberta
original, amb un pendent màxim del 30%.
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3. Façanes: Les façanes i parets de tancament es tractaran amb materials d'acabat que
no desvirtuïn el caràcter arquitectònic de l’edificació existent. Han de conservar en
llurs reformes i ampliacions el caire rural, salvant tot el que sigui tradicional i evitant la
mutilació d’elements patrimonials. Es permet fer noves obertures sempre i quan es
mantinguin proporcions, dimensions i composició semblants a les preexistents i no es
modifiqui substancialment l’estructura o aparença exterior.
Els acabats i colors hauran de garantir una adequada integració a les condicions
paisatgístiques de l’entorn. En el supòsit que calgui pintar s’escollirà un color de la
gamma terrosa prenent com a referència el color del sòl de la zona, o el color
preexistent de la masia sempre i quan respongui als colors tradicionals de les
construccions rurals i no sigui objecte d'una transformació recent.
Les fusteries seran de colors adients a l’acabat de les façanes i en cap cas realitzades
en tonalitats estridents o metàl∙liques.

Article 15. Divisió horitzontal i nombre màxim d'habitatges
1. No s’admet la divisió horitzontal llevat dels casos puntuals en que ja existeix aquesta
divisió.
2. S'admet més d'un habitatge a la masia, únicament quan ja existeixen amb
anterioritat a l'aprovació del present Pla especial. En aquest cas, es podran admetre el
nombre d'habitatges ja consolidats, reconeixent situacions històriques o preexistents
degudament documentades.
3. En el supòsit que es pretengui modificar les condicions definides a les fitxes del
Catàleg pel que fa al nombre d'habitatges admès, o de les superfícies mínimes
establertes en l’apartat anterior per raons arquitectòniques, d’estructura del edifici,
d’habitabilitat o de qualsevol altre supòsit s’haurà de tramitar un Pla especial que
justifiqui de manera raonada els motius per a plantejar la modificació, en base als
motius expressats a l'apartat 2 del present article.

Article 16. Ampliacions de l'edificació
1. De manera general no es permeten les ampliacions, i seran únicament admissibles
amb caràcter excepcional, de tal manera que sempre serà preferible recuperar volums
existents abans que qualsevol tipus d'ampliació.
L'ampliació només serà admissible excepcionalment quan es justifiqui en base a les
necessitats de l'activitat diferent a l'habitatge que es proposi desenvolupar d'acord
amb els usos admesos pel pla, o bé per aconseguir els mínims d'habitabilitat, i quan no
resulti possible recuperar o adequar volums ja existents amb aquesta finalitat.
2. En aquelles construccions catalogades pel pla en que s’identifiquin elements a
enderrocar, l’autorització de qualsevol ampliació quedarà en tot cas subjecta a
l’enderroc previ d’aquests elements.
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3. Les ampliacions admissibles d’acord amb els criteris indicats quedaran subjectes als
següents paràmetres:
a) Per a les ampliacions per tal d’adequar‐se a un ús dels permesos a la fitxa
corresponent (excepte per a l’ús agrícola, que es regeix pel planejament general), la
superfície a ampliar serà estrictament la necessària, amb un màxim del 10% del volum
principal i sense superar els 50 m2 de sostre. Si les característiques de l'activitat fan
necessària una major superfície, caldrà tramitar un Pla especial on es justifiqui de
manera detallada aquesta necessitat, i els criteris d'integració paisatgística de la
proposta.
b) Les ampliacions no podran suposar en cap cas la creació de nous habitatges
familiars.
c) Qualsevol ampliació se situarà a una distància mínima de 10 metres de qualsevol
camí públic.
4. Qualsevol proposta d'ampliació haurà ser objecte d'un projecte unitari, que abasti
tot l'edifici catalogat, i que justifiqui la proposta a partir de criteris paisatgístics,
compositius i funcionals de tot el conjunt.

Article 17. Preservació de l’entorn
Qualsevol actuació o intervenció d’acord amb les determinacions d’aquest pla es
portarà a terme amb la major cura garantint en tot moment tant la preservació de la
composició dels diferents elements que formen part de l’espai així com el respecte per
l’arbrat existent al voltant. Aquest mandat s’ha d’entendre compatible amb l’enderroc
de determinats volums que puguin ser obsolets o que distorsionin la imatge
paisatgística del conjunt edificat, quan així ho especifiqui la fitxa corresponent.

Article 18. Tanques
1. La instal∙lació de tanques requereix una autorització municipal. En la sol∙licitud
d’aquesta autorització haurà de constar una descripció del tipus de tancament que es
vol utilitzar, la seva localització i una justificació de la seva necessitat.
2. Només es permetran les tanques penetrables, llevat dels murs de tancament
directament lligats al conjunt edificat, en aquelles tipologies tradicionals de masia en
que les edificacions s'agrupen a l'entorn d'un pati d'entrada, també anomenat barri.
3. Es defineixen com a tanques penetrables les tanques metàl∙liques “cinegètiques”,
les vegetals, les de fusta, les de pedra seca i les d’obra en construcció que es puguin
escalar. En els dos últims casos, quan no tinguin complements metàl∙lics o de vidre no
penetrables, que pot creuar lliurement la fauna salvatge. En llocs de paisatge obert, les
tanques no hauran de limitar el camp visual, afavorint que no es desfiguri l’harmonia
del paisatge.
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4. Es defineixen com a tanques no penetrables tots aquells tancaments en xarxa
metàl∙lica de malla inferior als 15 cm. de costat, o estructura metàl∙lica rígida oberta, i
d’obra de construcció amb acabats arrebossats o llisos, que no pugui creuar lliurement
la fauna salvatge.
5. L’alçada màxima de les tanques permeses serà de 1,5 metres, excepte quan
s'admetin tanques no penetrables en l'àmbit immediat de l'habitatge d'acord amb el
que estableix el punt 2 del present article, cas en que s'admetrà una alçada de 1,80
metres, o superior si es pot acreditar que el mur preexistent o que es vol reconstruir té
o tenia una major alçada.
Excepcionalment es permetran alçades majors quan així ho exigeix la seva funcionalitat
i amb autorització prèvia.
6. Les tanques, en el supòsit de poder ser autoritzades, es separaran un mínim de 4
metres de l'eix dels camins públics o de les servituds públiques en finques a peu de
carreteres.
Queden exclosos d'aquesta limitació els camins d'ús exclusivament privatiu i que
només donen accés a una finca de titularitat privada.

Article 19. Condicionament de l'accés i estacionament
Es tindrà cura d'arranjar i mantenir el camí d'accés rodat a les edificacions catalogades
des de la xarxa de camins rurals. S’ha de garantir l’accés i aparcament en funció de l’ús
a desenvolupar i segons la normativa d’aplicació.
No s'admetrà de forma general cap paviment impermeable, llevat d'aquells punts del
recorregut en que la topografia, la geologia o la hidrologia, entre d'altres, ho justifiquin
necessari, o bé en aquells àmbits com l'era o terrasses que anteriorment ja haguessin
estat pavimentades.
No es permet l’obertura d’altres camins o pistes que els que estiguin previstos en el
planejament general o derivat del municipi.
La secció dels camins només es podrà modificar en aquells casos en que es justifiqui
degudament per qüestions de seguretat o accessibilitat i sempre de manera
excepcional.

Article 20. Serveis
Els serveis necessaris per al funcionament de les masies i cases rurals catalogades en
aquest pla hauran de complir els següents requeriments:
a) Serveis de subministrament d'energia i de telecomunicacions: La instal∙lació de
conduccions elèctriques, telefòniques o similars, de tipus aeri o adossat, les antenes de
televisió, les pantalles de recepció d'ones, les plaques solars o altres dispositius
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anàlegs, s'han de situar en llocs on no perjudiquin la percepció paisatgística del conjunt
ni la percepció de la qualitat arquitectònica de l'edificació.
b) Tractament d'aigües residuals: Qualsevol intervenció de canvi d’ús o millora de les
condicions de la masia o casa rural garantirà el sistema de tractament d'aigües
residuals.
Serà preferible la connexió a la xarxa general, per a la qual s’haurà de disposar de la
corresponent autorització d’abocament. Si no és possible aquesta connexió, es
disposarà en tot cas d’una depuradora homologada.
c) Subministrament d’aigua: Qualsevol intervenció de canvi d’ús o millora de les
condicions de la masia o casa rural ha de regularitzar l’estat administratiu de
l’aprofitament d’aigua potable pel qual s’abasteixen (en cas de no disposar de la
corresponent inscripció). S’evitaran els dipòsits d’aigua vistos sobre la coberta.
d) Energies renovables: Amb independència del compliment del Decret 21/2006, de 14
de febrer, pel que es regula l'adopció de criteris ambientals i ecoeficiència dels edificis i
el codi tècnic de l’edificació (CTE), es donarà prioritat a l'adopció d'energies renovables
com a font energètica pels consums propis, especialment en aquells àmbits que no
disposin d'electrificació rural.
La implantació de plaques solars, com a font d'energia per a ús propi, o altres
instal∙lacions anàlogues, es portarà a terme en emplaçaments integrats amb l'entorn,
que no generin impacte paisatgístic sobre l'entorn o la pròpia edificació.

CAPÍTOL III USOS
Article 21. Classificació dels usos
1. S'entén per ús d'habitatge familiar rural aquell ús referit a l'allotjament prolongat
de les persones en edificis condicionats per aquesta funció, situats en finques rústiques
amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. Es podran destinar a habitatge totes
aquelles superfícies del volum principal dels edificis inclosos en el present pla,
identificats a la fitxa normativa, sempre que respectin les normes sobre habitabilitat i
les específiques del present pla especial. Vinculades a l’habitatge familiar s’admetran
les activitats artesanals o professionals pròpies del medi rural.
2. S'entén com a ús de restauració en sòl rural aquell que comprèn els establiments
destinats a restaurants, bars i cafeteries situats en finques rústiques. S’admet l’ús de
restauració en masies properes a vials rodats de la xarxa viària local o amb accés des
d'aquests a través de vies pavimentades adequades per a vehicles, sempre i quan es
garanteixin les condicions necessàries d'aparcament, accessibilitat, residus i aigües
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residuals, en relació a la seva capacitat i s'acompleixin els requeriments que estableix
el Codi Tècnic de l'Edificació per a l'ús de pública concurrència. No s’hi inclouen els
locals com discoteques, bars musicals o similars.
3. S'entén per ús hoteler en sòl rural el corresponent a aquells establiments que
presten servei d’allotjament als usuaris turístics d’una manera habitual i mitjançant
preu, com a establiment únic o com a unitat empresarial d’explotació, tant si disposen
de serveis complementaris com si no en disposen, d'acord amb el que estableix l'article
40 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. Les condicions de
prestació del servei ha d’incloure en tot cas la neteja diària de totes les unitats
d’allotjament i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.
S'admet en aquelles masies en que així s'indica en la fitxa normativa. En cap cas
s’admetrà la modalitat d’hotel apartament que es regula en l'article 33 del Decret
159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús
turístic.
4. Les residències de la tercera edat, centres de rehabilitació o repòs només són
admissibles si es compleixen les condicions anteriors pel que fa a superfície i situació, i
quan quedi convenientment justificat l’accés als serveis mèdics o a les instal∙lacions
sanitàries i que es reuneixin tots els requisits de benestar i d’accessibilitat que
requereixen aquests col∙lectius, especialment pel que fa a la supressió de barreres
arquitectòniques.
5. S'entén com a ús d'establiment de turisme rural aquell que presta allotjament als
usuaris turístics en habitacions o habitatges rurals, d’una manera habitual i mitjançant
preu, d'acord amb l'article 49 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya. S’admet en aquelles masies on així s'indica en la fitxa normativa, d'acord
amb el que estableix l'article 53 del Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, sempre que compleixin
amb la normativa sectorial vigent i aportin les solucions d’accés, aparcament, residus i
aigües residuals, i abastament d’aigua, en relació a la seva capacitat.
6. S'entén per ús d'activitats d'educació en el lleure i d'equipaments i serveis aquell
ús que comprèn les activitats d’ensenyament vinculades al medi natural ‐agrícola,
ramader, forestal o fluvial‐ i aquelles d’esbarjo, esplai o repòs que necessàriament
s’han de desenvolupar en espais a l’aire lliure i en contacte amb la natura (cases de
colònies, hípiques...); així com aquelles de tipus terapèutic i de reinserció (gent gran,
minusvalideses, addiccions...) i formació ocupacional vinculades al medi natural. Inclou
també, tenint en compte els interessos que socialment puguin tenir en cada moment,
totes aquelles activitats lúdiques, culturals, d’educació especial, de reinserció, culte
reglat, o similars.
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7. S'entén com a ús d'activitats artístiques i artesanals aquell ús que comprèn
activitats de creació i fabricació manual o amb mètodes tradicionals, d'objectes
d'artesania o productes relacionats amb el món rural, com ara ceràmica, cistelleria,
treballs en fusta, etc. i productes elaborats a partir de la mateixa activitat agrícola o
ramadera, com olis, sabó, fruits secs, melmelades, formatges, etc.
En les masies on s'admet aquest ús, s'admet també un espai dedicat a la
comercialització d'aquests productes, sempre i quan es produeixin en la mateixa finca
o estiguin directament relacionats amb l'activitat principal d'aquesta.
8. S'entenen com a usos complementaris de l'habitatge aquelles dependències
pròpies de l'habitatge que no permetin constituir un habitatge independent.
9. A més dels anteriors, s’admeten per a les masies i cases rurals els usos propis del sòl
no urbanitzable: l’activitat agrícola, ramadera, cinegètica i forestal, d'acord amb el que
estableix el planejament urbanístic municipal.
La llicència urbanística per a cada ús resta condicionada a l’obtenció de les llicències
específiques que regulen les activitats corresponents.
Els usos admesos es regulen de manera individualitzada per a cada masia en la
corresponent fitxa del Catàleg, en base als criteris generals justificats a la memòria.

Article 22. Canvi d’usos.
Mitjançant una llicencia de canvi d’ús regulada en l’art 12, els propietaris dels
immobles catalogats podran canviar‐ne l’ús actual, sempre que els usos siguin els
previstos en la fitxa del Catàleg corresponent.
Per admetre algun dels altres usos previstos en l'article 22, no reconegut en la fitxa del
Catàleg, caldria tramitar un Pla especial que justifiqués la seva conveniència i viabilitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera

Els edificis i construccions existents en el sòl no urbanitzable que no hagin estat
inclosos en aquest pla especial, es regeixen per les determinacions de la legislació
urbanística vigent.
Segona

La desaparició o extinció dels valors mediambientals i/o socials en aquells casos en que
ha estat motiu per a la inclusió al present catàleg segons la fitxa corresponent,
suposarà que les edificacions passin a estar en situació de regulació general de les
normes de planejament general aplicables.
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Tercera

L’adquisició de nous valors en els habitatges rurals implantats que no han estat
catalogats, es poden catalogar quan es justifiquen aquests nous valors adquirits
mitjançant la modificació del present pla especial.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera

Les activitats en sòl no urbanitzable que disposin d’una llicència ambiental legalment
atorgada, o que hagin presentat la corresponent comunicació de l’activitat, amb
anterioritat a la data de vigència d'aquest pla, es podran continuar exercint fins el seu
cessament malgrat puguin contradir els usos admesos.
En aquests establiments només s’admetran les obres necessàries per al seu
manteniment i les millores que no comportin una modificació substancial.
Només s’admetran modificacions substancials si l’activitat que en resulta és
compatible amb el planejament vigent.
S’entendrà que una activitat ha cessat quan així ho estableixi la normativa
d’intervenció de les activitats que li sigui aplicable.
Segona

En el cas que es tracti d’edificis amb valor arquitectònic, i mentre no es redacti el Pla
especial del catàleg de patrimoni, caldrà incorporar també la següent documentació
pels edificis en que és prescriptiu informe del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya:
1. Memòria justificativa de la solució proposada, incloent una valoració dels elements
arquitectònics i constructius adoptats, amb expressió de les relacions amb l’entorn.
2. Memòria constructiva, expressant detalladament els materials, textura, cromatisme
i mesures específiques de conservació o reconstrucció.
3. Plànols a escales adequades on s’expressi la imatge final, els elements substituïts i la
relació amb l’entorn.
4. Fotomuntatge o dibuixos a color del resultat final.
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FITXES DE CATÀLEG
M.01 Can Guineu
M.02 Can Martí Joan
M.03 Can Dolcet
M.04 Cal Po
M.05 Cal Pigó
M.06 Can Joan Mestres
M.07 Can Perellong
M.08 Hostal la Fumada
M.09 La Fumada núm. 8
M.10 La Vinya Nova
M.11 Can Llates 1
M.12 Can Llates 2
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Fitxa núm. M.01

MASIA CAN GUINEU
LOCALITZACIÓ
Indret

Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Accés des del camí dels Masos i camí dels Fontanals

Coordenades UTM
Plànol localització

X: 402.185,40 Y: 4.600.719,36

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

001301700DG00A0001HQ

Polígon

7

Parcel·la
Superfície parcel·la

63
31.154 m²

Superfície construïda 579 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i millora
que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais de protecció especial de
la vinya, que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de cara a
la preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les edificacions
(art. 2.7 i 2.11)

Altres afectacions
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

L'edificació principal (volum A), és de planta baixa i planta pis amb coberta de
teula a dues aigües amb pendent perpendicular a la façana principal. Adossats
a aquest cos, a la façana est, hi ha dos coberts (volums B, C).

Entorn

Situada a l’antic camí dels Masos, amb vistes sobre Pla de Can Martí Joan, i
front al massís de Montserrat.

Volumetria

Croquis
Volum
A
B
C

Tipologia
masia
cobert
cobert

Posició
adjacent
adjacent

Ús principal

Habitatge.

Altres usos

Agrícola.

Titularitat

Privada.

Ortofoto
Annex
si
si

PB+
1
0
0

Ús
habitatge
garatge
magatzem

Tancament
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat

Coberta
teula àrab
teula àrab
teula àrab

Estat de conservació
Volum
A
B
C

Exterior
bo
bo
bo

Interior
bo
bo
bo

Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Accessibilitat

Altres
No

Des de camí dels Masos de terra en bon estat. Finca amb camí de terra en bon
estat.

Serveis
Aigua

Aigua potable. Subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric, línia aèria.

Sanejament

Fosa sèptica.

Altres

Telèfon, línia aèria.
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JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

X

Mediambientals

X

Paisatgístiques
X

X

Social
X

La construcció és anterior a 1956. Apareix documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.
La seva preservació permetrà mantenir l’activitat agrícola que es desenvolupa en els terrenys adjacents
a la masia.
DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

A

B

C

cobert

cobert

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, les obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.

Vol. recuperable

Els volums “A”, “B” i “C” podran mantenir l’ús actual i es podran recuperar per
als usos admesos en la present fitxa (habitatge restringit al volum principal).
El volum “B” presenta una disconformitat d’acabats en relació al conjunt que
s’haurà de corregir.

Vol. no utilitzable

-

Vol. a enderrocar

-

Ampliacions

No

Elements singulars
a conservar

En cas de futures intervencions estudiar el valor històric de la finestra gòtica a
nivell del primer pis.

Entorn
Ordenació

-

Altres condicions

En el cas d’intervenció a la masia caldrà demanar l’informe corresponent a
l’ACA ja que la masia està situada a menys de 100m d’una llera pública.

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis del
Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i acabat
permeable.
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Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera respectuosa
i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i prioritzant sempre que
sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme rural2 Restauració2

X

X

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques2

X

X

X

Hoteler2

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. Envoltada de camps de conreu i emplaçada a
l’antic camí dels Masos permet conèixer l’activitat agrícola tradicional, fer excursions i gaudir del seu
entorn privilegiat amb la proximitat del massís de Montserrat.
Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-
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MASIA CAN MARTÍ JOAN

Full
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Fitxa núm. M.02

LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Accés des del camí de les Ginesteres

Coordenades UTM

X: 402.141,85 Y: 4.600.965,02

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

001301800DG00A0002EW - 001301800DG00A0001W

Polígon

7

Parcel·la
Superfície parcel·la

65
11.305 m²

Superfície construïda 517 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i millora
que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.

Altres afectacions

Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais de protecció especial
de la vinya, que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de
cara a la preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les
edificacions (art. 2.7 i 2.11)
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Casa formada per un cos principal notable (volum A) amb una façana a sudest de caràcter senyorial, amb doble escalinata i accés en planta baixa i
galeria formada per quatre arcs de mig punt en planta pis, i altres volums
auxiliars (B i C).

Entorn

Situada a l’antic camí dels Masos, amb vistes sobre Pla de Can Martí Joan, i
front al massís de Montserrat.

Volumetria

croquis

ortofoto

Volum Tipologia Posició Annex
A
masia
-

PB+
1

B

coberts

adjacent

si

0

C

cobert

adjacent

si

0

Ús principal

Habitatge.

Altres usos

Agrícola.

Titularitat

Privada.

Ús
habitatge
garatge/
magatzem
-

Tancament
pedra/arrebossat

Coberta
teula àrab

pedra/arrebossat

teula àrab

pedra/arrebossat

teula àrab

Estat de conservació
Volum
A
B
C

Exterior
bo
bo
bo

Interior
bo
bo
bo

Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Accessibilitat

Des de camí de les Ginesteres, de terra, en bon estat.

Serveis
Aigua

Aigua potable. Subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric, línia aèria.

Sanejament

Fosa sèptica.

Altres

Telèfon, línia aèria.

Altres
No
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JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

X

Mediambientals

X

Paisatgístiques
X

X

Social
X

La construcció és anterior a 1956. Apareix documentada al “plano geométrico” de l’any 1882. La seva
preservació permetrà mantenir l’activitat agrícola que es desenvolupa en els terrenys adjacents a la
masia.

DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i altres usos
admesos

coberts

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

A

B

C

cobert

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

X
X

X

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, les obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.
Caldrà procedir a eliminar les conduccions de l'aigua de pluja existents per les
façanes.

Vol. Recuperable

Els volums “A”, “B” i “C” podran mantenir l’ús actual i es podran recuperar per
als usos admesos en la present fitxa (habitatge restringit al volum principal).

Vol. no utilitzable

-

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No

Elements singulars
a conservar

Conservar la composició de la galeria amb arcs de mig punt
a la façana sud-est al nivell de planta primera.
També l’era de batre adjacent a la masia de forma circular que està enrajolada
amb peces de terra cuita.

Entorn
Ordenació

-

Altres condicions

En el cas d’intervenció a la masia caldrà demanar l’informe corresponent a
l’ACA ja que la masia està situada a menys de 100m d’una llera pública.

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis del
Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i acabat
permeable.
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Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme rural2

X

Restauració2

X

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques i
artesanals2

X

X

X

Hoteler2

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. Envoltada de camps de conreu i emplaçada
a l’antic camí dels Masos permet conèixer l’activitat agrícola tradicional, fer excursions i gaudir del seu
entorn privilegiat amb el massís de Montserrat.
Divisió horitzontal

Si

Nombre d’habitatges

2

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-
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Fitxa núm. M.03

LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Accés des del camí de Can Dolcet

Coordenades UTM

X: 401.878,42 Y: 4.601.096,20

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

08068A009000350000GQ - 001301300DG00A0001EQ

Polígon

8i9

Parcel·la

2 i 35

Superfície parcel·la

47.792 m² i 74.652 m² ( total 12,24 ha)

Superfície construïda 648 m² i 915 m² ( total 1.563 m² )
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
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Pla Especial de Protecció del Mas de Can Dolcet i entorn, aprovat
definitivament per la CTUB de 15/04/2010 i publicat al DOGC de 13/07/2010
(2010 / 039710 / N). Les determinacions d'aquest Pla especial, justificades
en base a un estudi detallat de les preexistències de l'àmbit de Can Dolcet i
les necessitats dels nous usos que s'hi plantegen, substitueixen els criteris
generals descrits en la memòria del present document, i les seves
determinacions normatives es recullen en els apartats següents.
Altres afectacions

Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais de protecció especial
de la vinya, que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de
cara a la preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les
edificacions (art. 2.7 i 2.11)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

És una de les masies més antigues del terme, actualment en ruïnes,
construïda a les acaballes del segle XIII.

Entorn

Situada en El Mas de Can Dolcet, a la falda est del Turó de Can Dolcet, amb
vistes sobre el Pla de Can Martí Joan, al massís de Montserrat.

Volumetria*

Croquis

Ortofoto

Volum

Tipologia

Posició

Annex

A

masia

-

-

Núm.
plantes
Pb+2

B

cobert

adjacent

si

Pb

C

cobert

adjacent

si

D

nau

adjacent

si

E

edifici

aïllat

no

F

edifici

aïllat

no

Pb+1
PSot
Pb
Pb+1
Psot
Pb

G

edifici

aïllat

no

Pb

Ús

Tancament

Coberta

habitatge
quadra
bestiar

pedra/tàpia/maó

teula àrab

maó

teula àrab

magatzem

maó

teula àrab

molí

pedra/maó

teula àrab

habitatge

pedra/tàpia/maó

teula àrab

magatzem

pedra/maó

magatzem

còdol rodó

teula àrab
terrat
rajola fina

Ús principal

Desús

Altres usos

-

Titularitat

Privada

Estat de conservació

L’estat actual del conjunt edificat del Mas és de progressiva ruïna excepte la
bassa i el magatzem vinculat (G) que s’han reconstruït.
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Volums
A, B, C, D, E, F
G

Full

Exterior
ruïna
bo

3 de 5

Interior
ruïna
bo

Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Altres

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Accessibilitat

No

Des de camí de can Dolcet, de terra en bon estat.

Serveis
Aigua

Aigua potable. Subministrament a través de companyia.

Energia

Xarxa aèria.

Sanejament

-

Altres

-

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques
X

Històriques

Mediambientals

X

Paisatgístiques
X

X

Social
X

Les ruïnes del Mas de Can Dolcet pertanyen a una de les masies més antigues del terme de Collbató
i la seva rehabilitació i preservació permetrà mantenir l’activitat agrícola actual i recuperar l’antic
conreu d’olivera autòctona.
DETERMINACIONS NORMATIVES
Les següents determinacions normatives recullen les disposicions del Pla Especial de Protecció del
Mas de Can Dolcet i entorn, aprovat definitivament per la CTUB de 15/04/2010 i publicat al DOGC de
13/07/2010 (2010 / 039710 / N).
Edificació
Volum

A

B

C

D

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

altres usos admesos i
usos complementaris de

X

cobert

cobert

nau

E

edifici

F

edifici

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar
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l’habitatge

G

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

edifici

X

Volumetria

Recuperació de la volumetria original, obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.

Vol. Recuperable

Podran mantenir l’ús actual i es podran recuperar per als usos admesos en la
present fitxa i pel Pla Especial de Protecció del Mas de Can Dolcet i entorn.

Vol. no utilitzable

-

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No.

Entorn
Ordenació

Regulació segons Pla Especial de Protecció del Mas de Can Dolcet i entorn

Altres condicions

S’adequarà a l’entorn segons la normativa del planejament general.

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.

Serveis
Aigua

-

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

X

Restauració2

X

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques/
artesanals2

X

X

X

Hoteler2

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. Envoltada de camps de conreu, permet
conèixer l’activitat agrícola tradicional, fer excursions i gaudir del seu entorn privilegiat amb el massís
de Montserrat.
Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-

ANNEX FOTOGRÀFIC – MASIA CAN DOLCET
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Fitxa núm. M.04

MASIA CAL PO
LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Accés des del camí de Can Fosalba i des de la riera de Can Dalmases

Coordenades UTM

X: 400.895,27 Y: 4.601.665,06

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

000700900DG00A0001WQ

Polígon

9

Parcel·la
Superfície parcel·la

49
10.227 m²

Superfície construïda Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.

Altres afectacions

Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais de protecció especial
de la vinya, que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de
cara a la preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les
edificacions (art. 2.7 i 2.11)
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Masia poc accessible, bastant transformada externament, amb l’addició
d'uns cossos auxiliars molt més recents.

Entorn

Situada a l’indret del Font de la Torell i a prop de la riera de Can Dalmases.

Volumetria

Croquis
Volum
A
B
C
D

Tipologia
masia
masia
masia
masia

Ortofoto

Posició
adjacent
adjacent
adjacent

Ús principal

Habitatge.

Altres usos

-

Titularitat

Privada .

Annex
si
si
si

PB+
1i2
1
1
1

Ús
habitatge
habitatge
habitatge
magatzem

Tancament
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat

Coberta
teula àrab
teula àrab
teula àrab
teula àrab

Estat de conservació
Volum
A
B
C
D

Exterior
bo
bo
bo
bo

Interior
bo
bo
bo
bo

Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Accessibilitat

Altres
No

Accés principal creuant la riera de Can Dalmases, des del Nucli de la Font
del Còdol.

Serveis
Aigua

Cisterna, recollida de l’aigua de pluja.

Energia

Subministrament elèctric companyia i plaques fotovoltaiques.

Sanejament

Fosa sèptica

Altres

-
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JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

X

Mediambientals

X

Paisatgístiques
X

X

Social
X

La construcció és anterior a 1956. Apareix documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.
DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

Volum
recuperable

A

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

B

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

C

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

D

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, les obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.
El volum “B” de PB+1 és una remunta sobre el celler existent a la masia.

Vol. Recuperable

Els volums podran mantenir l’ús actual i es podran recuperar per als usos
admesos en la present fitxa.

Vol. no utilitzable

-

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No es permet.

Elements singulars a conservar -

Entorn
Ordenació

-

Altres condicions

En el cas d’intervenció a la masia caldrà demanar l’informe corresponent a
l’ACA ja que la masia està situada a menys de 100m d’una llera pública.

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.

Serveis
Aigua

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà les condicions de potabilitat de l’aigua d’ús de boca.
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Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

X

X

Restauració2

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques i
Artesanals2

Hoteler2

X

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-

ANNEX FOTOGRÀFIC – MASIA CAL PO
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Fitxa núm. M.05

MASIA CAL PIGÓ
LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Cal Pigó, despoblat núm.8. Des de carretera B-112

Coordenades UTM

X: 402.425,08 Y: 4.601.921,96

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

000303300DG00A0001WQ

Polígon

11

Parcel·la
Superfície parcel·la

17
4.959 m²

Superfície construïda 226 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat: zona perifèrica de
protecció.
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Altres afectacions

Full
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Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais protecció preventiva,
que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de cara a la
preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les edificacions
(art. 2.7 i 2.11)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Casa formada per un cos principal clarament diferenciat dels volums
auxiliars, destinats a coberts i garatge.

Entorn

Situada a l'indret anomenat Les Llonganies, entre el nucli de Collbató i
l'autovia A-2. Comparteix era amb la masia de Can Joan Mestres.

Volumetria

Croquis
Volum
A
B
C

Tipologia
masia
cobert
cobert

Posició
adjacent
adjacent

Ús principal

Habitatge.

Altres usos

Agrícola.

Titularitat

Privada .

Ortofoto
Annex
no
si

PB+
1
0
0

Ús
habitatge
garatge
magatzem

Tancament
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat

Coberta
teula àrab
teula àrab
teula àrab

Estat de conservació
Volum
A
B
C

Exterior
bo
bo
bo

Interior
bo
bo
bo

Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Accessibilitat

Des de la carretera B-112, camí de terra en bon estat.

Serveis
Aigua

Aigua potable. Subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric, línia aèria.

Sanejament

Sanejament autònom mitjançant fosa sèptica.

Altres

Telèfon, línia aèria.

Altres
No
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JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

Mediambientals

X

Paisatgístiques

Social
X

X

La construcció és anterior a 1956. Apareix documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.
La seva preservació permetrà mantenir l’activitat agrícola que s’hi desenvolupa en els terrenys.
DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

A

B

C

cobert

cobert

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, les obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.
Cal unificar materials (la façana posterior del la masia té acabat de pedra
vista, la resta completament arrebossada). Caldrà procedir a eliminar els
elements de fibrociment (dipòsit) existent en la coberta del volum “C”.

Vol. recuperable

El volum “A” podrà mantenir l’ús actual i es podrà recuperar per als usos
admesos en la present fitxa.

Vol. no utilitzable

Els volums “B” i “C” presenten disconformitat d’acabats i volumetria respecte
a la masia. Podran destinar-se a usos agrícoles d'acord amb el que reguli el
planejament general.

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No es permet.

Elements singulars
a conservar

-

Entorn
Ordenació

Uniformitzar tanques i materials de les construccions i instal·lacions de
l'entorn, amb materials adequats a l'entorn rural (evitar metalls i materials
plàstics).

Altres condicions

S’adequarà a l’entorn segons la normativa del planejament general.

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.
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Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme rural2 Restauració2

X

X

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques i
artesanals2

Hoteler2

X

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca amb accés rodat fàcil des de la carretera B-112 i des de la autovia A-2. Envoltada de camps
de conreu, a prop del nucli històric de Collbató.
Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-

ANNEX FOTOGRÀFIC – CAL PIGÓ
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MASIA CAN JOAN MESTRES
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Fitxa núm. M.06

LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Cal Pigó, despoblat núm.8. Des de carretera B-112.

Coordenades UTM

X: 402.424,34 Y: 4.601.950,67

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

000303400DG00A0001AQ

Polígon

11

Parcel·la
Superfície parcel·la

11
1.209 m²

Superfície construïda 222 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat: zona perifèrica de
protecció.
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Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais de protecció especial
de la vinya, que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de
cara a la preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les
edificacions (art. 2.7 i 2.11)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Casa d'un sol cos amb una addició a l'est incorporada al volum principal i
un cobert separat de la casa que s'adossa a la casa veïna de Cal Pigó.

Entorn

Situada a Les Llonganies, a nord front al massís de Montserrat i a sud a prop
de l’A-2. Comparteix era amb la masia de Cal Pigó.

Volumetria

Croquis
Volum Tipologia
A
masia
B
cobert

Posició
aïllada

Ortofoto
Annex
no

Ús principal

Habitatge.

Altres usos

-

Titularitat

Privada.

PB+
1
0

Ús
habitatge
garatge

Tancament
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat

Coberta
teula àrab
teula àrab

Estat de conservació
Volum
A
B

Exterior
bo
bo

Interior
-

Riscos naturals
d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Accessibilitat

Des de la carretera B-112, camí de terra en bon estat.

Serveis
Aigua

Aigua potable. Subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric través de companyia. Línea aèria.

Sanejament

Fossa sèptica.

Altres

Telèfon.

Altres
No
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JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

Mediambientals

X

Paisatgístiques

Social
X

X

La construcció és anterior a 1956. Apareix documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.
La seva preservació permetrà mantenir l’activitat agrícola que es desenvolupa en els terrenys.
DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

A

B

cobert

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

X

X

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, les obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.
El porxo d’accés presenta un disconformitat d’acabats en relació a la masia:
gero vist i formigó. Caldrà procedir a unificar aquests materials.

Vol. Recuperable

El volum “A” podrà mantenir l’ús actual i es podrà recuperar per als usos
admesos en la present fitxa.

Vol. no utilitzable

El volum “B” és clarament una edificació complementaria i que presenta una
disconformitat d’acabats respecte al volum “A”. Construcció no tradicional.

Vol. a enderrocar

-

Ampliacions

No es permet.

Elements singulars
a conservar

-

Entorn
Ordenació

-

Altres condicions

S’adequarà a l’entorn segons la normativa del planejament general.

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.

Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.
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Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

X

X

Restauració2

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques i
artesanals2

Hoteler2

X

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca amb accés rodat fàcil des de la carretera B-112 i des de la autovia A-2. Envoltada de camps
de conreu, a prop del nucli històric de Collbató i front al massís de Montserrat.
Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-

ANNEX FOTOGRÀFIC – CAN JOAN MESTRES
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MASIA CAN PERELLONG
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Fitxa núm. M.07

LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Accés des del camí dels Masos i camí de Can Cardús

Coordenades UTM

X: 402.174,15 Y: 4.600.410,70

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

001801600DG00A0001OQ

Polígon

8

Parcel·la
Superfície parcel·la

33
51.515 m²

Superfície construïda 1.303 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
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Inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
Altres afectacions

Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais de protecció especial
de la vinya, que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de
cara a la preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les
edificacions (art. 2.7 i 2.11)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Masia de dimensions importants, formada per dos cossos separats per un
pati tancat, un dels quals destinat a habitatge i l'altre a quadra o magatzem,
conformant un conjunt unitari. Aïllats d'aquest conjunt hi trobem un grup de
coberts de menor envergadura, més recents.

Entorn

Situada entre els termes dels Hostalets de Pierola i Esparreguera.
Actualment envoltada per camps de cultiu erms.

Volumetria

Croquis

Ortofoto

Volum
A

Tipologia
masia

Posició
-

Annex
-

PB+
1

B

edifici

adjacent

no

0

Ús principal

Habitatge, actualment en desús

Altres usos

Agrícola, actualment en desús

Titularitat

Privada

Ús
habitatge
quadra magatzem

Tancament
arrebossat i pintat

Coberta
teula àrab

arrebossat i pintat

teula àrab

Estat de conservació
Volum
A
B

Exterior
dolent
dolent

Interior
-

Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Altres

Alt*

No

No

No

*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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Accessibilitat
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Principal des de Camí dels Masos, de terra, en bon estat.

Serveis
Aigua

Aigua potable. Subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric través de companyia. Línea aèria.

Sanejament

Fossa sèptica.

Altres

Telèfon.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

X

Mediambientals

X

Paisatgístiques
X

X

Social
X

La construcció és anterior a 1956. Apareix documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.
DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

A

B

edifici

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.
Caldrà procedir a eliminar els elements de fibrociment existents.

Vol. Recuperable

Els volums “A” i “B” es podran recuperar per als usos admesos en la present
fitxa (l'ús d'habitatge restringit al volum principal).

Vol. no utilitzable

-

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No es permet.

Elements singulars
a conservar

Conservar composició del pati, arcs del cos auxiliar i portalada d’entrada.
Brocal del pou de Can Perellong construït amb pedres unides i arrebossades
amb morter de calç i sorra.

Entorn
Ordenació

-

Altres condicions

En el cas d’intervencions a la Masia caldrà demanar l’informe corresponent al
Departament de Cultura com a edifici inclòs a l’Inventari de Patrimoni
Arquitectònic i a l’ACA ja que la masia està situada a menys de 100m d’una
llera pública.
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Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.

Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

X

X

Restauració2

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques i
artesanals2

X

X

X

Hoteler2

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. Envoltada de camps de conreu i emplaçada
a l’antic camí dels Masos permet conèixer l’activitat agrícola tradicional, fer excursions i gaudir del
seu entorn privilegiat amb el massís de Montserrat.
Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-
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Brocal de pou construït amb pedra i morter de calç
(inclòs al Mapa de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona)
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MASIA. CONJUNT LA FUMADA. (Hostal La Fumada)

Full 1 de 5

Fitxa núm. M.08

LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

C/ La Fumada, 4 (lateral N-II)

Coordenades UTM

X: 402.075,26 Y: 4.601.908,21

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

000301500DG00A0001OQ

Polígon

11

Parcel·la
Superfície parcel·la

9011
2.645 m²

Superfície construïda 798 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
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Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat: zona perifèrica de
protecció.
Inclosa a l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya.
Altres afectacions

Línia d'edificació autovia A-2.
Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais protecció preventiva,
que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de cara a la
preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les edificacions
(art. 2.7 i 2.11)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Antic hostal vinculat a la carretera de Madrid, avui substituïda per l'actual
autovia A-2. Consta del cos principal destinat a hostal, una segona nau
destinada a cotxera, i algunes edificacions annexes més, de menor interès.

Entorn

Entorn degradat, poc ordenat i afectat per la proximitat de l’autovia.

Volumetria

Croquis

Ortofoto

Volum
A

Tipologia
masia

Posició
-

Annex
-

PB+
1, 2

Ús
habitatge

B

cobert

adjacent

no

0

magatzem

C
D

cobert
cobert

adjacent
adjacent

no
si

0
1

habitatge

E

edifici

aïllat

no

0

habitatge

Ús principal

Habitatge.

Altres usos

-

Titularitat

Privada .

Tancament
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat
pedra
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat
maó pintat

Estat de conservació
Volum
A
B
C
D
E

Exterior
dolent
dolent
dolent
dolent
bo

Interior
dolent
dolent
dolent
dolent
bo

Coberta
teula àrab
teula àrab
teula àrab
teula àrab
teula àrab
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Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Altres

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Accessibilitat

No

Bona. Des de carril lateral autovia A-2.

Serveis
Aigua

Aigua potable. Subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric, línia aèria.

Sanejament

Fossa sèptica.

Altres

Telèfon.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques
X

Històriques

Mediambientals

Paisatgístiques

X

Social

X

Preservació principalment per raons històriques, construïda a
documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.

la fi del

segle XVIII. Apareix

DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

A

B

C

D

E

Volumetria

cobert

cobert

cobert

edifici

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge
altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge
altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge
altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

X

X

X

X

X

Manteniment de la volumetria original, obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.
Caldrà eliminar tot el cablejat de façana i els elements aliens a la mateixa
com les antenes parabòliques.
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Vol. Recuperable
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Els volums "A", "B", "C" i "D" es podran recuperar per als usos admesos en la
present fitxa (l'ús d'habitatge s'admet únicament en el volum "A").
Totes les actuacions quedaran limitades a l'establert al DL 2/2009 del Text
refós de la Llei de carreteres i al Decret 293/2003 del Reglament general de
carreteres.
El volum “E” presenta una disconformitat d’acabats i volumètrica respecte al
conjunt històric. És una construcció precària y no tradicional.

Vol. no utilitzable

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No es permet.

Elements singulars a conservar L’edifici de la cotxera, nau construïda a partir d’arcs semicirculars
que sostenen l’embigat i la coberta. També l’era de batre adjacent a la
masia de forma circular que està enrajolada amb peces de terra cuita.
Entorn
Ordenació

-

Altres condicions

En el cas d’intervenció a la Masia caldrà demanar l’informe corresponent al
Departament de Cultura com a edifici inclòs a l’Inventari de Patrimoni
Industrial de Catalunya, al Ministeri de Foment per la proximitat a l’Autovia
A-2 i a l’ACA ja que la masia està situada a menys de 100m d’una llera
pública.
Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.

Accés i aparcament

Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

Restauració2

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques2

Hoteler2

X

X

X

X

X

X

X

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca situada al carril lateral de la autovia A-2, a prop del nucli històric de Collbató i front al massís
de Montserrat.
Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya
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ANNEX FOTOGRÀFIC – CONJUNT LA FUMADA

Era de rajoles de terra cuita
(inclosa al Mapa del patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona)
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MASIA. CONJUNT LA FUMADA. (núm. 8)

Full 1 de 4

Fitxa núm. M.09

LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

C/ La Fumada, 8 (lateral A-2)

Coordenades UTM

X: 402.034,33 Y: 4.601.916,68

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

000301400DG00A0001OQ

Polígon

11

Parcel·la
Superfície parcel·la

9011
2.645 m²

Superfície construïda 238 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
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Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat: zona perifèrica de
protecció.
Altres afectacions

Línia d'edificació autovia A-2.
Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais protecció preventiva,
que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de cara a la
preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les edificacions
(art. 2.7 i 2.11)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Casa en el conjunt de La Fumada, però independent de l'antic hostal.

Entorn

Molt afectat per l'autovia A-2 i el seu carril lateral. Entorn poc ordenat.

Volumetria

Croquis

Volum Tipologia
A
masia
B

cobert

Ortofoto

Posició
-

Annex
-

PB+
1

adjacent

no

0

Ús principal

Habitatge.

Altres usos

-

Titularitat

Privada.

Ús
habitatge
magatzem
cisterna

Tancament
pedra

Coberta
teula àrab

pedra

teula àrab

Estat de conservació
Volum
A
B

Exterior
bo
bo

Interior
bo
-

Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Alt*
Si
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Altres
No
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Accessibilitat
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Bona. Des de carril lateral autovia A-2.

Serveis
Aigua

Aigua potable, subministrament a través de companyia. Aprofitament de l’aigua de
pluja amb la seva recollida i emmagatzematge.

Energia

Subministrament elèctric, línia aèria.

Sanejament

Fossa sèptica.

Altres

Telèfon.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

X

Mediambientals

Paisatgístiques

X

Social

X

Preservació principalment per raons històriques, construïda a
documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.

X

la fi del

segle XVIII. Apareix

DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

A

B

cobert

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.
Caldrà procedir a eliminar tot el cablejat existent a les façanes així com tots
els elements aliens a la mateixa: sortides de fums de planta baixa.
S’hauria d’unificar el nivell d’acabats de les façanes posteriors amb el de la
façana principal.

Vol. Recuperable

Podran mantenir l’ús actual i es podran recuperar per als usos admesos en la
present fitxa (l'ús d'habitatge exclusivament en el volum principal)
Totes les actuacions quedaran limitades a l'establert al DL 2/2009 del Text
refós de la Llei de carreteres i al Decret 293/2003 del Reglament general de
carreteres.

Vol. no utilitzable

-

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No es permet ampliació.

Elements singulars a conservar Entorn
Ordenació
Altres condicions

Les definides en el planejament general. En el cas d’intervencions a la Masia
caldrà demanar l’informe corresponent al Ministeri de Foment per la
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proximitat de la masia a l’A-2 i a l’ACA ja que la masia està situada a menys
de 100m d’una llera pública.
Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.

Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

X

X

Restauració2

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques2

Hoteler2

X

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca situada al carril lateral de la autovia A-2, entre aquesta i el nucli històric de Collbató
Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-

ANNEX FOTOGRÀFIC – CONJUNT LA FUMADA

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE COLLBATÓ

MASIA LA VINYA NOVA

Full 1 de 5

Fitxa núm. M.10

LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató/El Bruc – Baix Llobregat

Adreça

Camí de la Vinya Nova

Coordenades UTM

X: 400.825,24 Y: 4.604.294,11

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

08068A001000080000GK

Polígon

1

Parcel·la

8

Superfície parcel·la

33.359 m²

Superfície construïda Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics ( Collbató ).
Zona 4.7: Sòl Rústec Protegit de Valor Agrícola ( El Bruc ).

Protecció actual

Normes subsidiàries de planejament del municipi El Bruc.
Pla Especial del Catàleg Masies i Cases Rurals de El Bruc.
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Pla General d’Ordenació Urbanística de Collbató.
Pla Especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
Pla d’Espais d’Interès Natural ( PEIN ) Muntanya de Montserrat.
BCIL ( Bé Cultural d'Interès Local ).
Inclosa a l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya.
Altres afectacions

Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais protecció especial
d’interès natural i agrari.
Xarxa Natura 2000.
Zona Especial Protecció per les Aus ( ZEPA ).
Lloc d’Importància Comunitària ( LIC ).

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

El cos principal de la masia de la Vinya Nova es troba al terme municipal
del Bruc, i per tant està inclosa en el catàleg de masies d'aquest municipi.
Els volums que formen part de la present fitxa corresponen a edificacions
auxiliars, vinculades al complex de la Vinya Nova (principalment dedicada a
restaurant).

Entorn

A la falda de la muntanya de Montserrat, límit de terme municipal amb el
Bruc, en un entorn natural de gran valor.

Volumetria (àmbit terme de Collbató)

Croquis
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Volum Tipologia Posició Annex
A
masia
B
masia
adjacent
no
C
masia
adjacent
no

PB+
0
0
1

Full 3 de 5

Ús
restaurant
magatzem
desús, enrunat

Tancament
arrebossat i pintat
totxana
tàpia

Coberta
teula àrab
teula àrab
-

Ús principal

Restauració. La majoria del conjunt edificat del terme de Collbató es troba en desús i
en ruïnes.

Altres usos

Agrícola, relacionat amb l’ús principal: horts i oliveres.

Titularitat

Privada.

Estat de conservació
Volum
A, B
C

Exterior
bo
enrunat

Interior
bo
-

La majoria del conjunt edificat de la Vinya Nova de terme de Collbató està en ruïnes.
Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Altres

Alt*
Si**
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
**Segons estudi hidrogeomorfològic de l’ACA.

Accessibilitat

Hi ha dues pistes principals d’accés (del Bruc i de Collbató) de terra compactada en
bon estat de conservació.

Serveis
Aigua

Aigua potable. Subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric, línia aèria.

Sanejament

Sanejament autònom mitjançant fossa sèptica de 20.000 litres, amb sistema de
decantació de sòlids, que es buida periòdicament.

Altres

Telèfon.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

Mediambientals

Paisatgístiques

Social

X

X

X

X

X

La preservació del conjunt edificat de la Vinya Nova implica la recuperació d’un element històric i
paisatgístic molt important de la zona.
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DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

A

B

C

masia

masia

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, obertures i altres elements originals.

Vol. Recuperable

Podran mantenir l’ús actual i es podran recuperar per als usos admesos en la
present fitxa (l'ús d'habitatge s'admet exclusivament en el volum principal)

Vol. no utilitzable
Vol a enderrocar

Pel seu caràcter d’edificació aïllada, sense cap interès arquitectònic i cap
relació amb el conjunt edificat de la Vinya Nova.
-

Ampliacions

No es permet ampliació.

Elements singulars a conservar Entorn
Ordenació

Ordenació segons es prevegi en el Pla especial específic d'aquest àmbit.

Altres condicions

En el cas d’intervenció a la masia caldrà demanar l’informe corresponent al
Departament de Cultura com a edifici catalogat, a l’ACA ja que la masia està
situada a menys de 100m d’una llera pública i al Departament de la
Generalitat del Medi natural per estar inclòs en una Zona d’especial de
protecció per les Aus ( ZEPA).

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.

Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.
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Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

Restauració2

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques2

X

X

X

X

X

X

Hoteler2

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

ANNEX FOTOGRÀFIC – LA VINYA NOVA
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Fitxa núm. M.11

MASIA. CAN LLATES_1
LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Camí de Can Llates s/n

Coordenades UTM

X: 402376,20

Y: 4601554,40

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

08068A007000700000GJ

Polígon

7

Parcel·la

70

Superfície parcel·la

1.312 m²

Superfície construïda 216 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
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Altres afectacions
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Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais de protecció especial
de la vinya, que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de
cara a la preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les
edificacions (art. 2.7 i 2.11)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Can Llates és una masia formada per diverses construccions, l’edificació
principal (volum A) és de planta baixa i planta pis amb la teulada a dues
aigües i el carener perpendicular a la façana. Actualment està dividida en
dos propietats. Adossats l volum principal, a la façana oest, hi ha un cos
annex de petites dimensions i 2 volums a la banda oposada del pati, un
dels quals es troba en estat deficient (volum D).

Entorn

Finca situada al sud de l'autovia A-2, molt propera al sector industrial de Les
Ginesteres.

Volumetria

Croquis

Volum Tipologia
A
masia
B
cobert
C
cobert
D
enrunat

Posició
adjacent
annex pati
annex pati

Ús principal

Habitatge.

Altres usos

-

Titularitat

Privada.

Ortofoto

Annex
si
no
no

PB+
1
0
0
0

Ús
habitatge
habitatge
magatzem
sense ús

Tancament
Arrebossat
Arrebossat
Arrebossat
Arrebossat

Coberta
teula àrab
teula àrab
fibrociment
sense coberta

Estat de conservació
Volum
A
B
C
D

Exterior
regular
regular
deficient
enrunat (sense coberta)

Interior
regular
-
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Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Altres

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Accessibilitat

No

Bona. Des del polígon industrial les Ginesteres.

Serveis
Aigua

Aigua potable, subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric, línia aèria.

Sanejament

Clavegueram.

Altres

Telèfon.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

X

Mediambientals

Paisatgístiques

X

Social

X

Preservació principalment per raons històriques, construïda a
documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.

la fi del

segle XVIII. Apareix

DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum

Tipologia

Ús

masia

habitatge i
altres usos admesos

A

B

cobert

C

cobert

D

enrunat

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge
altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge
altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

Volum
recuperable

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

X
X

X

X

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.

Vol. Recuperable

Vol. no utilitzable

Podran mantenir l’ús actual i es podran recuperar per als usos admesos en la
present fitxa (l'ús d'habitatge exclusivament en el volum principal)
Totes les actuacions quedaran limitades a l'establert al DL 2/2009 del Text
refós de la Llei de carreteres i al Decret 293/2003 del Reglament general de
carreteres.
-

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No es permet ampliació.
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Elements singulars a conservar Existeixen 2 rellotges de sol al volum annex D i un trull dins del
volum principal de la masia, caldrà valorar la seva conservació.
El rellotge de sol de dia és situat a la façana d'un annex de can Llates. Està
encarat a migdia i senyala les hores diürnes. És vertical i té forma
rectangular, amb la capçalera acabada en punta.
El rellotge de sol de tarda de can Llates és vertical i col·locat a la paret més
ponentina del mateix volum D.
Entorn

-

Ordenació

-

Altres condicions

En el cas d’intervenció a la masia caldrà demanar l’informe corresponent a
l’ACA ja que la masia està situada a menys de 100m d’una llera pública.

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i
acabat permeable.

Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

X

X

Restauració2

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques2

Hoteler2

X

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca situada al sud de l'autovia A-2, molt propera al sector industrial de Les Ginesteres. Forma part
d’un conjunt format per aquesta i per la descrita a la fitxa M.12, que inicialment formaven una única
masia però que actualment són dues finques independents, de diferents propietaris.
Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-
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ANNEX FOTOGRÀFIC – CAN LLATES 1

(Elements inclosos al Mapa de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona)

Rellotge de sol de dia

Rellotge de sol de tarda

El trull de can Llates és un dels darrers equipaments oliers de Collbató que encara es conserva
íntegre i en el seu enclavament originari
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MASIA. CAN LLATES_2
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Fitxa núm. M.12

LOCALITZACIÓ
Indret

08293 Collbató – Baix Llobregat

Adreça

Camí de Can Llates s/n

Coordenades UTM

X: 402388,50 Y: 4601559,20

Plànol localització

Escala 1/5.000
DADES CADASTRALS
Referència cadastral

08068A007000030000GJ

Polígon

7

Parcel·la

3

Superfície parcel·la

1.407 m²

Superfície construïda 216 m²
Fotografies volum principal i entorn

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació del sòl

NU 14 de protecció de conjunts arquitectònics, segons PGO 1984.

Protecció actual

Conservació de l’edificació actual, admetent-se obres de conservació i
millora que respectin el seu caràcter i determinades condicions d’edificació i
composició estètica.
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Altres afectacions
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Proteccions del PTP Metropolità de Barcelona: espais de protecció especial
de la vinya, que estableix unes directrius a tenir en compte en el POUM de
cara a la preservació de l’entorn natural i agrícola, i la integració de les
edificacions (art. 2.7 i 2.11)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Descripció general

Can Llates és una masia formada per diverses construccions, amb la
teulada a dues aigües i el carener perpendicular a la façana. Actualment
està dividida en dos propietats i està dedicada a restaurant.

Entorn

Finca situada al sud de l'autovia A-2, molt propera al sector industrial de Les
Ginesteres.

Volumetria

Croquis

Volum Tipologia
A
masia
B
masia
C
masia

Posició
adjacent
adjacent

Ús principal

Restaurant.

Altres usos

Habitatge

Titularitat

Privada.

Ortofoto

Annex
sí
sí

PB+
Ús
1
Habitatge/restaurant
1
Habitatge/restaurant
0
restaurant

Tancament
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat
arrebossat i pintat

Coberta
teula àrab
teula àrab
teula àrab

Estat de conservació
Volum
A
B
C

Exterior
bo
bo
bo

Interior
bo
bo
bo

Riscos naturals
Risc d’incendi

Risc d’inundabilitat

Risc geològic

Alt*
No
No
*Segons mapa perill bàsic d’incendi del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Altres
No
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Accessibilitat
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Bona. Des del polígon industrial les Ginesteres.

Serveis
Aigua

Aigua potable, subministrament a través de companyia.

Energia

Subministrament elèctric, línia aèria.

Sanejament

Clavegueram.

Altres

Telèfon.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ
Raó d’inclusió
Arquitectòniques

Històriques

X

Mediambientals

X

Paisatgístiques

Social

X

X

Preservació principalment per raons històriques, construïda a
documentada al “plano geométrico” de l’any 1882.

X

la fi del

segle XVIII. Apareix

DETERMINACIONS NORMATIVES
Edificació
Volum
recuperable

Volum

Tipologia

Ús

A

masia

habitatge i
altres usos admesos

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

altres usos admesos i
usos complementaris de
l’habitatge

X

B

C

masia

masia

Volum no
utilitzable

Volum a
enderrocar

Volumetria

Manteniment de la volumetria original, obertures i altres elements originals.
Manteniment de la relació de plens i buits, en cas de modificació li és
d’aplicació l’article 14 de la normativa del Pla especial.

Vol. Recuperable

Podran mantenir l’ús actual i es podran recuperar per als usos admesos en la
present fitxa (l'ús d'habitatge exclusivament en el volum principal)
Totes les actuacions quedaran limitades a l'establert al DL 2/2009 del Text
refós de la Llei de carreteres i al Decret 293/2003 del Reglament general de
carreteres.

Vol. no utilitzable

-

Vol a enderrocar

-

Ampliacions

No es permet ampliació.

Elements singulars a conservar Entorn

-

Ordenació

-
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Altres condicions

En el cas d’intervenció a la masia caldrà demanar l’informe corresponent a
l’ACA ja que la masia està situada a menys de 100m d’una llera pública.

Accés i aparcament

Els vials d'accés han d'acomplir les condicions de protecció contra incendis
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI 5).
Caldrà arranjar i mantenir el camí d’accés i aparcament amb una subbase
granular i acabat permeable, en cas d’intervenció s’evitaran paviments
impermeables més propis d’àrees urbanes i es prioritzarà les solucions en
base a l’enjardinament.

Serveis
Aigua

En el cas d’intervenció a la masia es procuraran mesures d’estalvi i
reaprofitament d’aigües grises i pluvials.

Energia

Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera
respectuosa i integrada amb el paisatge, minimitzant el seu impacte i
prioritzant sempre que sigui possible el seu soterrament.

Sanejament

Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat
garantirà el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.

Altres

Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

Ús
Admès
Habitatge1

Turisme
rural2

Restauració2

X

X

X

Educació
Lleure2

Equipaments
i serveis2

Activitats
artístiques2

Hoteler2

X

(1) Només en volum principal
(2) En volum principal o complementari

Finca situada al sud de l'autovia A-2, molt propera al sector industrial de Les Ginesteres destinada
principalment a restaurant. Forma part d’un conjunt format per aquesta i per la descrita a la fitxa
M.11, que inicialment formaven una única masia però que actualment són dues finques
independents, de diferents propietaris.

Divisió horitzontal

No

Nombre d’habitatges

1

Prohibits

Aquells que comportin degradació del bé i no estiguin dintre de la normativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Inf. Històrica

Atlas del Plano geométrico del Término municipal de Collbató, 1882 (ICC)

Observacions

-

Bibliografia

-
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ANNEX FOTOGRÀFIC – CAN LLATES 2
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànol del relleu
Estructura de camins i masies
Estructura de la propietat original
Plànol de situació de les masies catalogades
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