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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE 
CABRERA DE MAR 

Documentació per a l’aprovació inicial 

 

DOCUMENT A.  MEMÒRIA 
 

1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

1.1 Objecte 
1.2 Promoció i redacció 
1.3 Àmbit territorial 
1.4 Conveniència i oportunitat 
1.5 Contingut 
1.6 Planejament urbanístic i territorial vigent 
1.7 El territori 
1.8 Marc legal 
1.9 Llistat d’inventari 
 

2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Objectius 
2.2 Criteris per a la incorporació dels elements al catàleg 
2.3 Llistat de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 
2.4 Justificació del compliment dels paràmetres previstos a la normativa 
2.5  La fitxa 
2.6 Informe ambiental 
2.7 Quadre de les característiques dels elements de catàleg 
 

DOCUMENT B.  NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

Títol I.  Disposicions generals 
Títol II. Desenvolupament i execució del Pla 
Títol III. Paràmetres d’ordenació de l’edificació i de l’entorn 
Títol IV. Paràmetres d’ús 
Disposició transitòria 
Disposicions finals 
  

DOCUMENT C.  FITXES DELS ELEMENTS INCLOSOS AL CATÀLEG 
 
 
DOCUMENT D.  PLÀNOLS 
 
1. Situació  
2. Base topogràfica ICGC  
3. Ortofotomapa vigent  
4. Ortofotomapa del vol del 1956  
5. Planejament territorial actualment vigent Pla territorial: PTMB  
6. Planejament general vigent: POUM  
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa Vilalta C-01

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 7

LOCALITZACIÓ

449441 y = 4596220Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix. L'edificació més propera es situa a 12 metres del Torrent de Vinyals amb nul·la 
diferència de cota respecte la llera. La parcel·la pot ser afectada potencialment pel 
Torrent.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té una gran qualitat arquitectònica. Constitueix 
un element configurador del paisatge. Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 10 Parcel·la 43 Sup. finca 1.026 m2Ref. cadastral finca 08029A010000430000XH

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001515200DF49F0001UE

AccésConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de planta rectangular  (A). Consta de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener 
paral·lel a la façana principal. L’edificació està formada per tres crugies, la porta principal es troba en l’extrem oest. El 
ràfec de la coberta està molt treballat. A la primera planta s’hi troben tres balcons. Annexada a oest hi ha l’antiga 
masoveria (B) que va ser construïda abans que l’edificació principal. Aquesta és una edificació d’una sola planta de 
coberta plana amb ampit massís. Tot el conjunt es troba arrebossat i pintat d’un color clar. A l’est de l’edificació 
principal annexat a aquesta hi ha un cobert (E) d’ús agrícola i davant i a l’oest del conjunt hi ha més coberts (C,D i F) i 
una bassa circular. Dins de la mateixa finca hi trobem un altre habitatge construït recentment.

Context Se situa a la plana litoral entre la carretera B-502 i l’antic camí del mig a tocar del torrent dels Vinyals que en 
aquest punt es troba pavimentat.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat Accés directe des de la carretera B502 de Vilassar de Mar a Argentona

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

-Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 2 Titularitat PrivadaData construcció anys 40-50

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal PB habitatge obra arrebossat aterrassada fusta86 m2
B Principal +1 habitatge obra arrebossat teules fusta120 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossat fibrociment fusta95 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossat fibrociment fusta30 m2
E Complementari PB agrícola obra arrebossat teules fusta102 m2
F Complementari PB agrícola obra arrebossat teules -10 m2
G No catalogat PB m2
H No catalogat PB m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En cas de qualsevol 
intervenció es mantindrà el tractament heterogeni de les façanes del conjunt. 
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu i, en la mesura del possible, 
aprofitant la ubicació del volum G.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

Es preservarà el ràfec de la coberta del volum B i l'ampit del volum A.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal del conjunt i, en la mesura del 
possible, es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. 
S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. 
S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai 
obert, només admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es conservarà la bassa a l'oest del volum principal. En cas que fos necessari, caldrà adoptar 
mesures enfront el risc d'inundació.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Complementari
D Complementari
E Complementari
F Complementari
G No catalogat
H No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana lateral (A) Façana posterior

Pati (F) Volums annexos (E i G)

Bassa Segon habitatge (H)

Façana principal (A i B) Façana principal (A, B, E)
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Serras C-02

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 28

LOCALITZACIÓ

449739 y = 4596315Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 61 Sup. finca 14.524 m2Ref. cadastral finca 001016900DF49F0001HE

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 08029A009000610000XH

ContextConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) de dues plantes i golfes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. La porta principal, d’arc de migpunt, està centrada. Sobre d’aquesta hi ha un petit balcó. La façana està 
arrebossada de color groc clar, les obertures s’emmarquen amb una franja grisa imitant pedra i trobem un rellotge de 
sol pintat i la data de 1940. Adossat a est hi ha un cobert agrícola (B i D) i a oest un altre habitatge posterior. Tant a est 
com a oest del conjunt trobem diferents coberts d’ús agrícola, un pou i una bassa.

Context Se situa a la plana litoral en un trencant de la carretera B-502 entre el torrent dels Vinyals i el torrent del Molí. 
Envoltada de camps agrícoles.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat Accés directe des de la carretera B502 de Vilassar de Mar a Argentona

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

-Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1940

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 i G habitatge obra arrebossat Teules fusta i alumini207 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossat Teules -42 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossat Fibrociment alumini97 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossat Teules fusta7 m2
E No catalogat PB+1 habitatgem2
F No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat 
arrebossat de les façanes. En cas de rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames 
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de rehabilitació o canvi d'ús, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

Es conservarà el rellotge de sol de la façana principal

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E No catalogat
F No catalogat
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Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Segon habitatge (E) Segon habitatge i volum complementari

Pou Safareig

Volum complementari (C)

Façana principal Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Molí d'en Lledó C-03

Indret / Adreça Torrent del Molí, 39

LOCALITZACIÓ

449951 y = 4596167Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Puntual. Es situa al marge esquerra del Torrent del Molí. Degut a aquesta proximitat pot 
veure's afectat puntualment per les avingudes.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Patrimoni agrícola del municipi. Constitueix un 
element configurador del paisatge, dóna nom al torrent.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 65 Sup. finca 4.263 m2Ref. cadastral finca 08029A009000650000XY

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif.

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Antic molí (A) ara en desús i en mal estat de conservació. L’edificació, situada adjacent al torrent del Molí, té la coberta 
inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. A la façana posterior hi trobem adossada 
una gran bassa rectangular. La porta es troba tapiada i el semisoterrani, on els animals feien girar el molí, està cobert 
de vegetació. A la façana oest s’hi adossen un petits cos (B) amb coberta de fibrociment en molt mal estat de 
conservació.

Context Se situa a la plana litoral adjacent al torrent a qui dona nom, és de difícil accés. Aquest es produeix pel propi 
torrent que en aquest punt és estret i no és adequat per a la circulació de vehicles.

Ús principal Habitatge. En desús Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua -
Energia -
Sanejament -

Serveis

Accessibilitat L'accés es produeix a través del torrent del molí, aquest torrent no és apte per vehicles. Per 
accedir-hi des de la carretera B502 passant per camins privats des del torrent dels Vinyals

Dolent

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

DolentVolums principal Altres volums

Altres -

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 sense ús obra arrebossat Teules fusta128 m2
B Complementari PB sense ús obra arrebossat Fibrociment -17 m2
C No catalogat PB sense úsm2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes. Caldrà adequar i millorar els acabats deteriorats i caldrà 
unificar o establir criteris de coherència de la volumetria, acabats i colors del conjunt.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.  En cas de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres 
materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l'arbre existent adossat a la façana principal. S'utilitzaran espècies autòctones per a 
noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es conservarà la gran bassa rectangular adossada a la façana posterior.
En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de 
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Espai on hi havia el molí Detall de l'espai del molí

Detall façana principal Bassa annexa

Torrent del molí

Façana est Façana oest
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Pau Mayol C-04

Indret / Adreça torrent del molí, 12

LOCALITZACIÓ

450141 y = 4595750Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Puntual. Es situa al marge esquerra del Torrent del Molí. Degut a aquesta proximitat, pot 
ser afectada per avingudes.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 76 Sup. finca 16.220 m2Ref. cadastral finca 001600100DF59E0001YZ

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 08029A009000760000XO

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural formada per dos volums adossats. El davanter (A) consta de dues plantes amb coberta inclinada a dues 
aigües amb el carener perpendicular a la façana. L’edificació es composa de tres crugies amb la porta principal d’arc 
escarser rebaixat. A oest i darrera s’hi adossa un volum (B) en forma d’ela d’una sola planta amb la coberta inclinada a 
dues vessants. Les obertures de façana del conjunt s’emmarquen amb pedra. El ràfec de les cobertes és senzill i les 
façanes estan arrebossades i pintades d’un color vermellós. Davant de la casa hi trobem el pou i a est la bassa i un 
segon habitatge posterior.

Context Se situa a la plana litoral al límit amb el sòl urbà del Pla de l’Avellà, només creuant el Torrent dels Vinyals. Es 
troba envoltada d’hivernacles.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa de subministrament d'aigua
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de sanejament

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix del carrer de Joan XXIII del Pla de l'Avellà, creuant el torrent del Molí a nivell.

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

-Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia i de gas natural

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1900

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossat Teules110 m2
B Principal PB habitatge obra arrebossat Teules114 m2
C No catalogat PB agrícolam2
D No catalogat +2 i G habitatgem2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d'ús o rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. En la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. Es 
mantindrà el pou de davant del volum principal.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C No catalogat
D No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana nord Façana principal des del torrent

Façana posterior Pou i cobert agrícola

Pou Bassa

Façana est Façana oest
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Font Picant C-05

Indret / Adreça camí de la font Picant, 6

LOCALITZACIÓ

448368 y = 4598466Coordenades UTM x =

Qualificació Protecció segons PEIN

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner inclòs en PEIN (CPEIN)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba en zona PEIN i del PE la Conreria- Sant Mateu- Cèllecs en una àrea recreativa amb 
berenador (equipament d’ús públic tipus C del PE de protecció). Es situa dins d'un HIC 9340-
Alzinars i carrascars. Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell de Burriac (codi 334)

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Alt risc d'incendi. Baix risc d'inundabilitat. No es preveuen afeccions per diferència de 
cota però la capçalera del Torrent de la Font Picant es situa adjacent. Es troba situada 
en talús de pendent superior al 20%.

Situació de risc Risc d'incendi i inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). És un element present en el record dels 
ciutadans.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 1 Parcel·la 35 Sup. finca 35.392 m2Ref. cadastral finca 08029A001000350000XL

Codi INE 08029

15

Plànol de localització Fotografia aèria

Ref. cadastral edif. 001412600DF49H0001PZ

Font picantConjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes amb coberta inclinada a dues vessants. La planta baixa encastada a la muntanya forma un 
basament continu que s’allarga fins a la font Picant. El ràfec de la coberta és de peces ceràmic i està molt treballat. Les 
finestres són de llinda plana. Darrera de la font s’hi situava l’antiga embotelladora d’aigua. La construcció es troba en 
desús i en molt mal estat. Els paraments exterior es troben arrebossats, la planta baixa està pintada de color blanc i la 
primera planta de color groc.

Context Es situa en el Parc Natural de la Serra Litoral, en el camí de la Font Picant, just en el punt per on s’accedeix al 
Castell de Burriac. Forma part del berenador i zona de lleure de la font.

Ús principal En desús Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix pel camí de la Font Picant, és just al costat de la font.

Dolent

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

DolentVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció 1920

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 sense ús obra arrebosada teules128 m2
B Principal PB sense ús obra arrebosada46 m2
C Complementari +1 sense ús obra arrebosada sense teulada415 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles -

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació i d'incendi de l'entorn. 
Es prendran les mesures necessàries de protecció al trobar-se dins de l'Espai d'interès geològic 
del Castell de Burriac.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

la Barceloneta C-06

Indret / Adreça camí de la Peirota, 10

LOCALITZACIÓ

448793 y = 4597751Coordenades UTM x =

Qualificació Protecció segons PEIN

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner inclòs en PEIN (CPEIN)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba en zona PEIN, dins d'un HIC 9340-Alzinars i carrascars i adjacent al bosc singular de la 
Peirota (Inclòs a l'inventari de Catalunya). Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell 
de Burriac (codi 334)

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Es troba en una zona de fortes pendents, superiors al 20%
Situació de risc Risc alt d'incendi i risc potencial de caiguda de roques

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 1 Parcel·la 15 Sup. finca 10.563 m2Ref. cadastral finca 08029A001000150000XI

Codi INE 08029

15

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002417600DF49F0001GE

Conjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) de dues plantes amb la coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. És un volum de composició asimètrica de tres crugies, la que resta a nordest es composa de planta baixa i 
planta semisoterrani aprofitant el desnivell del terreny. La porta principal és d’arc de migpunt adovellat i la resta 
d’obertures s’emmarquen en pedra i disposen de trencaaigües a l’ampit. A la façana nordest s’obre una galeria amb 
obertures d’arc de migpunt que gira a la façana posterior. Adossat a la façana principal hi ha un volum (B) en planta 
baixa de coberta inclinada a una sola vessant.

Context Se situa al límit del nucli urbà de Cabrera en un terreny de fort pendent envoltada d’arbres. L’accés a la casa 
des del carrer asfaltat es troba en molt mal estat.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa de subministrament d'aigua
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de subministrament d'aigua

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del camí de la Peirota, dins de la finca l'accés està en mal estat.

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

-Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia i de gas ciutat

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1998

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossat teules fusta144 m2
B Principal PB habitatge obra arrebossat teules fusta12 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona PEIN, adjacent a un bosc singular, en zona de risc alt 
d'incendi, en zona de pendent superior al 20% i en zona de risc potencial de caiguda de roques.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat.

Altres condicions Caldrà preveure les actuacions necessàries de prevenció davant dels incendis. Es prendran les 
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari i del bosc singular de la 
Peirota on es troba l'element. Caldrà tenir en compte que l'element es situa en zona de risc 
potencial de caiguda de roques.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana nord Façana posterior

Façanes posterior i nord

Façana principal Façana sud
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Figueras C-07

Indret / Adreça camí de la Font Picant, 2

LOCALITZACIÓ

449101 y = 4597849Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria EPA (Espai de Protecció Arqueològica)

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell de Burriac (codi 334)

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc d'incendi baix. El Torrent del Castell discorre enfront a la finca, amb cabals de poca 
magnitud a aquesta alçada. Es troba en una zona de fortes pendents, superiors al 20%

Situació de risc Risc d'incendi i d'inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 2 Parcel·la 183 Sup. finca 2.215 m2Ref. cadastral finca 08029A002001830000XD

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002014800DF49H0001IZ

AccésConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Masia de dues plantes amb coberta inclinada a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal.

Context Situada al límit del nucli urbà de Cabrera, en un terreny de fort pendent, es troba elevada respecte el camí. A 
la finca s’hi accedeix creuant un tram de l’aqüeducte que probablement conduïa l'aigua a la font del poble. 
Aquest tram construït amb pedra a mode d'aparell de reble, aprofitant pedra i obra ceràmica, presenta un arc 
de mig punt amb volta de sardinell de mitjanes.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa de subministrament d'aigua
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de subministrament d'aigua

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del camí de Can Segarra, passant per sota del tram de l'antic aqüeducte

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia i de gas ciutat

Nombre d'htges actuals 1 TitularitatData construcció 1900

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossat Teules288 m2
B Complementari PB habitatge obra arrebossat31 m2
C No catalogat PB habitatgem2
D No catalogat PB habitatgem2
E No catalogat PB habitatgem2
F No catalogat PB m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat.

Altres condicions Caldrà preveure les actuacions necessàries de prevenció davant dels incendis i del risc 
d'inundació. L'element es troba dins d'un espai de protecció arqueològica i caldrà obtenir informe 
favorable de l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol intervenció, 
d'acord amb l'article 13.1.f. Es prendran les mesures necessàries de protecció al trobar-se dins de 
l'Espai d'interès geol`gic del Castell de Burriac.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà tenir en compte la no afectació de 
l'aqüeducte que es troba en front de la finca.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C No catalogat
D No catalogat
E No catalogat
F No catalogat
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ALTRES IMATGES

Imatge aèria
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

el Sindicat C-08

Indret / Adreça Av. Onze de setembre, 53

LOCALITZACIÓ

450002 y = 4596849Coordenades UTM x =

Qualificació Equipaments privats

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Una part de l'edificació es troba dins del límit de pohibició de l'edifciació de la B-502

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Forma part del patrimoni agrícola del municipi.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 52 Sup. finca 2.096 m2Ref. cadastral finca 08029A012000520000XI

Codi INE 08029

Ep

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000102300DF59E0001ZZ

Façana a l'avingudaFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Edificació d’ús agropecuari que acull el sindicat agrícola de Cabrera de Mar. Es composa de tres volums. El volum (D) 
més allunyat de l’avinguda és una gran nau de dues plantes de coberta inclinada amb finestrals d’aire industrial. El 
següent cos (C) també de dues plantes de coberta inclinada és una mica més baix. A l’altre extrem formant la façana a 
l’avinguda s’hi situa una torre de tres plantes de coberta a quatre aigües (A) i un altre volum (B) de dues plantes amb 
coberta plana formant una terrassa, aquesta té un ampit format amb una gelosia de maons.

Context Se situa a l’avinguda que dona accés al nucli de Cabrera, just a la rotonda d’intersecció amb la carretera B-
502, disposa d’un espai d’aparcament just davant.

Ús principal Seu del Sindicat 
Agrícola de 
Cabrera de Mar

Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d’aigua potable
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de sanejament

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix per l'Avinguda 11 de setembre, just a l'encreuament amb la carretera B-502

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció 1949

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +2 equipament obra arrebossada teules fusta108 m2
B Principal +1 equipament obra arrebossada aterrassada fusta60 m2
C Principal +1 equipament obra arrebossada teules fusta220 m2
D Principal +1 agrobotiga obra arrebossada teules fusta684 m2
E No catalogat PB magatzemm2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració del volum no inclòs en 
el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

Es preservaran els ràfecs de les cobertes.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles -

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions L'element es troba dins la zona de protecció de la carretera B-502, i caldrà obtenir informe 
favorable de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa 
sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Principal
D Principal
E No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Horta Prat C-09

Indret / Adreça camí del mig, 107

LOCALITZACIÓ

450082 y = 4596731Coordenades UTM x =

Qualificació Xarxa de camins paisatgístics

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins de la reserva viària i edificatòria de la C-32

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Potencialment inundable (Pla INUNCAT). Adjacent al marge esquerra a la Riera de 
Cabrera.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 13 Parcel·la 46 Sup. finca 4.544 m2Ref. cadastral finca 08029A013000460000XL

Codi INE 08029

Xp

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000601200DF59E0001BZ

Façanes principal i estFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. 
L’edificació és de planta pràcticament quadrada i està formada per tres crugies. La porta principal d’arc de migpunt es 
troba centrada en la façana principal. Sobre d’aquesta hi ha un balcó amb una barana de ferro molt treballada. Les 
obertures s’emmarquen amb pedra. L’acabat exterior és arrebossat i pintat d’un color grogós. Adossats a ambdós 
costats del cos principal es troben dos volums en planta baixa. El volum a l’oest (B) és de coberta a dues vessant amb 
el carener paral·lel a la façana principal i el situat a est (C i D) es de coberta plana amb terrassa. Dos grans plataners 
formen un pati davant de la casa, als dos extrems d’aquest pati s’hi situen coberts d’ús agropecuaris.

Context Situada en mig de l’encreuament de les vies principals del municipi -autopista C-32, carretera B-502, camí del 
mig i Riera de Cabrera- és de molt fàcil accés, però a la vegada es troba aïllada de la resta del sòl rural.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la rotonda del polígon industrial (de la B-502) del camí del mig.

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1943

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +2 habitatge obra arrebossada teulada fusta194 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teulada fusta44 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada aterrassada fusta23 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teulada -20 m2
E No catalogat PB agrícolam2
F No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es troba situada dins l'àmbit 
de protecció de l'autopista C-32, on només es permeten les obres de conservació i manteniment 
de les edificacions existents sense possibles ampliacions.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres 
materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva viària i en zona de risc d'inundació

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació. L'element es troba 
dins la zona de protecció de l'autopista C-32, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme 
competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E No catalogat
F No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Cos annex Cobert on hi ha ocells

Cobert aparcament Bassa

Galliner

Façana oest Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Horta Vilaplana C-10

Indret / Adreça torrent barraqueres, 24

LOCALITZACIÓ

450192 y = 4596601Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 6 Parcel·la 14 Sup. finca 1.045 m2Ref. cadastral finca 000601400DF59E0000FB

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000601400DF59E0001GZ

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural senzilla de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
La porta principal es troba descentrada i és de llinda plana. Les façanes del conjunt estan arrebossades i pintades de 
blanc a la façana oest es troba grafiat el nom de la casa. Diferents coberts d’ús agrari tanquen un pati davant de la 
casa. A la zona posterior de la casa se situa la bassa i un altre cos d’ús agrícola.

Context Se situa a la plana litoral en l’encreuament del camí del mig i el torrent de les Barraqueres. Es troba al límit de 
la plana litoral, a prop de l’autopista C-32.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del torrent de les Barraqueres en l'encreuament amb el camí del mig

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30-40

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossat teules fusta i alumini220 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossat teules -15 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossat teules -76 m2
D No catalogat PB agrícolam2
E No catalogat PB agrícolam2
F No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes. Es mantindrà i adequarà l'acabar arrebossat i pintat del 
conjunt. En cas de rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i 
caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu i, en la mesura del possible, aprofitant 
la ubicació del volum D, deixant lliure la bassa.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D No catalogat
E No catalogat
F No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façanes nordest i principal Volum davant del pati

Volum situat al nordest Volum situat al nordest i façana principal

Volum del pati

Façana nordest Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Vicenç i Genís Vinyals C-11

Indret / Adreça torrent barraqueres, 17

LOCALITZACIÓ

450277 y = 4596434Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC 	Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix. Es troba adjacent a la Riera de Cabrera, els terrenys es poden veure afectats per 
una avinguda.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).Té vinculació agropecuària. Constitueix un 
element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 100 Sup. finca 23.374 m2Ref. cadastral finca 08029A007001000000XJ

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000601800DF59E0001TZ

AccésContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural formada per diferents cossos, el cos central és de dues plantes i coberta inclinada a una sola vessant. 
Darrera d’aquest s’hi adossa un altre cos de tres plantes amb coberta inclinada a dues vessants amb el carener 
descentrat. A costat i costat del cos central s’hi adossen uns porxos de planta baixa per on s’hi produeix l’accés, 
darrera de cadascun d’aquests hi ha un altre cos de planta baixa a oest i de dues plantes a est. Les obertures són de 
llinda plana. Els paraments exteriors del conjunt es troben arrebossats i pintats de groc clar.

Context Situada a la plana litoral entre la riera de Cabrera i el torrent de les Barraqueres es troba envoltada 
d’hivernacles per al cultiu de flors ornamentals.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d’aigua potable i de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del torrent de les barraqueres

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

-Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1900

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +2 i +3 habitatge obra arrebossada teules alumini474 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana est Façana posterior

Volum oest

Façana principal Façana oest
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Maltes C-12

Indret / Adreça torrent del molí, 26

LOCALITZACIÓ

449984 y = 4596138Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix. Es troba a 17 metres del marge esquerra del Torrent del Molí. Si bé no s'esperen 
afeccions significatives donats els cabals de baixa magnitud a aquesta alçada, els 
terrenys i marges de la finca es poden veure afectats.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària. Dóna nom a la zona 
on es troba ubicat.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 69 Sup. finca 15.026 m2Ref. cadastral finca 08029A009000690000XL

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001100400DF59E0001IZ

Façana principal (A)Façana conjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Petita casa rural (A) d’una sola planta amb coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana 
principal. En aquesta la porta es troba centrada i té una finestra a cada costat. Adossats a est hi ha dos cossos (B i C) 
d’ús agrari, provablement previs a la casa. En el que es situa més a l’extrem (C) es grafia la data 1923. Al costat 
d’aquest últim volum es troba la bassa. L’acabat exterior de tot el conjunt és arrebossat i pintat d’un color terrós.

Context Se situa a la plana litoral prop del torrent del Molí, però l’accés es produeix per la riera de Cabrera. Es troba a 
la plana litoral envoltat de camps agrícoles.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del camí de la riera de Cabrera

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1950

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal PB habitatge obra arrebossada teules fusta80 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teules fusta59 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules fusta34 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En cas d'intervenció, cal 
adequar i millorar els acabats deteriorats i caldrà unificar o establir criteris de coherència de la 
volumetria, acabats i colors del conjunt.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 30% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu. Per a l'ubicació de l'ampliació es 
tindran en compte les possibles afeccions del Torrent del molí.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es conservarà la bassa a est del conjunt. En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures 
enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir un millor l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en 
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façanes posterior i oest Bassa i façana lateral

Bassa Cobert d'ús agrícola (D)

Façana lateral (A) Façanes posterior i est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Brassó C-13

Indret / Adreça torrent barraqueres, 10

LOCALITZACIÓ

450628 y = 459637Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria EPA (Espai de Protecció Arqueològica)

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària. Actualment 
abandonada

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 73 Sup. finca 47.140 m2Ref. cadastral finca 08029A007000730000XZ

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000605200DF59E0001LZ

Conjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. 
El carener es troba descentrat, la vessant oest és més llarga. A la primera planta destaca un balcó amb una gran 
obertura amb llinda de fusta. La resta d’obertures s’emmarquen amb pedra. Adossat a oest hi ha un volum (B) de dues 
plantes amb coberta plana construït posteriorment. Actualment es troba en desús.

Context Situada a la plana litoral entre el torrent de les barraqueres -pel que s’accedeix- i el torrent de Maniu es troba 
envoltada d’hivernacles abandonats.

Ús principal Habitatge. En desús Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix pel torrent de les Barraqueres

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció Anys 40-50

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 sense ús obra arrebossada teules fusta i alumini346 m2
B No catalogat +1 sense úsm2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. 
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu i, en la mesura del possible, aprofitant 
la ubicació del volum B.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
En la mesura del possible, s’endreçarà l'entron de l'element, als efectes de millorar-ne la integració 
paisatgística al medi rural en el que es situa.

Altres condicions L'element es troba dins d'un espai de protecció arqueològica i caldrà obtenir informe favorable de 
l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol intervenció, d'acord amb 
l'article 13.1.f.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Caseta de can Mauri C-14

Indret / Adreça carretera Nacional II, 25

LOCALITZACIÓ

450466 y = 4596250Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 22 Sup. finca 94.953 m2Ref. cadastral finca 08029A007000220000XL

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif.

Façanes principal i estFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Petita casa (A) de dues plantes de coberta inclinada de dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. Les obertures de façana són verticals. La coberta i les obertures de la primera planta tenen decoració 
d’inspiració modernista. Adossat a la façana posterior hi ha un volum (B) en planta baixa amb coberta plana. L’acabat 
exterior és arrebossat i pintat de color groc.

Context Se situa a la plana litoral dins de la gran finca de can Mauri entre la riera de Cabrera i el torrent de les 
Barraqueres, tot i que l’accés es produeix per la carretera N-II.

Ús principal - Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera N-II

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

-Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 sense ús obra arrebossada teules fusta i alumini142 m2
B Principal PB sense ús obra arrebossada plana -37 m2
C No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
arrebossat i pintat. 
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats,en cas que sigui possible, caldrà garantir la 
integració del volum no inclòs en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran 
les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

Es conservaran els elements ceràmics de decoració de les façanes.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de 
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Entorn

Façanes principal i oest Façanes oest i posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Mauri C-15

Indret / Adreça carretera Nacional II, 25

LOCALITZACIÓ

450351 y = 4596164Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba a prop d'un HIC. 92D0-Bosquines i matollars meridionals

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix. Es troba a uns 6 metres del marge esquerra de la Riera de Cabrera. L'estudi 
d'inundabilitat de la Riera de Cabrera realitzat per l'ACA mostra com la taca d'inundació 
discorre adjacent a les finques tot i que continguda a la llera.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 22 Sup. finca 94.953 m2Ref. cadastral finca 08029A007000220000XL

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001101000DF59E0001SZ

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) senzilla de dues plantes amb coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana 
principal. La façana principal es caracteritza per tenir moltes obertures de composició vertical emmarcades amb un 
relleu pintat de blanc mentre que la façana és de pedra vista. Al voltant de l’edificació principal s’hi adossen diferents 
volums (B) de diferents mides, alçades i cobertes. Al muret per sobre de la coberta s’hi grafia la data 1925.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera de Cabrera i el torrent de les Barraqueres, tot i que l’accés es produeix 
per la carretera N-II.

Ús principal Habitatge Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera N-II

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals Titularitat PrivadaData construcció 1923

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge pedra teules fusta262 m2
B Complementari +1 i PB habitatge obra arrebossada teules i 

aterrassades
alumini213 m2

C No catalogat PB agrícolam2
D No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes. En cas de remodelació o rehabilitació, s'enretiraran de 
la façana principal els elements de serveis i les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i 
les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu i, en la mesura del possible, aprofitant 
la ubicació dels volums annexos no catalogats.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà el muret situat davant de la casa i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn. Es 
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que es 
troba prop de l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C No catalogat
D No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Viñals C-16

Indret / Adreça riera de Cabrera, 15

LOCALITZACIÓ

450335 y = 4596117Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba a prop d'un HIC. 92D0-Bosquines i matollars meridionals

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix. Es troba a uns 6 metres del marge esquerra de la Riera de Cabrera. L'estudi 
d'inundabilitat de la Riera de Cabrera realitzat per l'ACA mostra com la taca d'inundació 
discorre adjacent a les finques tot i que continguda a la llera.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 10 Sup. finca 4.880 m2Ref. cadastral finca 08029A009000100000XF

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001100500DF59E0001JZ

CamíConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) senzilla de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana 
principal. Aquesta façana es corona amb un muret rematat amb maó pla on es grafia el nom de la casa. La porta 
principal de llinda plana i emmarcada amb pedra es troba centrada, sobre d’aquesta hi ha un petit balcó. L’acabat 
exterior és arrebossat i pintat de color blanc. A oest de la casa se situa la bassa amb un petit safareig i un cobert on 
trobem el pou (E). A l’est, adossats a l’edificació principal es situen diferents coberts agrícoles (B, C i D) que acaben 
formant el mur exterior de la finca. Alguns d’aquests cossos han substituït els materials de la coberta originals per 
fibrociment. A la part posterior de la finca hi ha dos coberts (F i G) d’ús agropecuari, el més allunyat de la casa tanca el 
mur exterior de la finca.

Context Se situa a la plana litoral al camí de la riera de Cabrera envoltada de camps de conreu i d’alguna zona amb 
hivernacles en desús.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix pel camí de la riera de Cabrera

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1941

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta188 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment -52 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -51 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -31 m2
E Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment -29 m2
F No catalogat PB agrícolam2
G No catalogat PB agrícolam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. S'enretiraran les cobertes de 
fibrociment dels volums complementaris. En cas de remodelació o rehabilitació, s'enretiraran les 
persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o 
similars.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

Es preservarà el muret de coronació de la façana.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. Es 
mantindrà el mur de tancament al llarg de la riera de Cabrera i es conservaran la bassa i el 
safareig a oest de la casa.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn. Es 
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que es 
troba prop de l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E Complementari
F No catalogat
G No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Detall façana posterior

Bassa Volum annex est

Safareig Volum a l'accés

Façana principal Façanes principal i oest
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Vinyals C-17

Indret / Adreça riera de Cabrera, 11

LOCALITZACIÓ

450324 y = 4595972Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 869 m2Ref. cadastral finca 001100700DF59E0001SZ

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001100700DF59E0001SZ

Imatge aèriaFaçana posterior

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural d’una sola planta amb coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta 
façana es corona amb un petit ampit. A est s’hi adossa un volum també de planta baixa amb la coberta que continua la 
del volum principal.

Context L’accés es produeix pel camí de la riera de Cabrera. Es troba a la plana litoral entre aquesta riera i el torrent 
del Molí envoltada de camps de conreu.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix pel camí de la riera de Cabrera

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1920

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal PB habitatge obra arrebossada teules -263 m2
B Complementari PB habitatge obra arrebossada teules -48 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà.

Altres condicions Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que es 
troba prop de l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

La Creu Verda C-18

Indret / Adreça riera de Cabrera, 5

LOCALITZACIÓ

450422 y = 4595889Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba dins de la zona de reserva ferrioviària. Es troba a prop d'un HIC. 92D0-Bosquines i 
matollars meridionals

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Es troba a 6 metres del marge dret de la Riera de Cabrera. L'estudi d'inundabilitat de la 
Riera de Cabrera realitzat per l'ACA mostra com es troba en zona inundable.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 105 Sup. finca 13.799 m2Ref. cadastral finca 08029A009001050000XM

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001104500DF59E0001HZ

ContextConjunt des de la part posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Petita casa rural (A) de dues plantes de coberta inclinada de dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. La porta principal de llinda plana es troba centrada. Les façanes estan arrebossades i pintades de blanc. Els 
marcs de les obertures són d’obra en relleu i es troben pintats de amb color blau. Adossat a la façana posterior hi ha un 
volum (B) d’una planta amb coberta inclinada a dues vessants. Entre aquest cos i el camí de la riera de Cabrera hi ha 
un bassa quadrada.

Context Se situa a la plana litoral al camí de la riera de Cabrera envoltada de camps de conreu. Just davant de la 
façana principal hi ha un gran pi.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix pel camí de la riera de Cabrera

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1930

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta i alumini94 m2
B Complementari PB habitatge obra arrebossada teules alumini44 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
arrebossat i pintat de blanc en constrast amb els elements pintats de color.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva ferroviària.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat, en especial 
el gran  pi. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de 
caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo 
com un espai obert, només admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o 
seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn. Es 
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que es 
troba prop de l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Volum annex (B)

Façana principal Façanes principal i oest
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Canal C-19

Indret / Adreça riera de Cabrera, 7

LOCALITZACIÓ

450384 y = 4595802Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 78 Sup. finca 15.730 m2Ref. cadastral finca 08029A009000780000XR

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000517200DF49F0001YE

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Masia de planta basilical de dues plantes, on destaca el cos central elevat. Aquest tercer pis està remarcat per tres 
finestres d'arc de mig punt, que les singularitza respecte de la resta de finestres de la façana. La porta principal d’arc de 
migpunt adovellada es troba centrada, les finestres de la planta baixa s’emmarquen amb pedra i els sobresurt el 
trencaaigües de l’ampit. A oest del volum principal s’hi adossa un cos de planta baixa amb coberta plana utilitzada com 
a terrassa amb ampits de gelosia de maons. A la banda est s’hi adossa un gran cobert d’ús agropecuari que forma una 
ela amb l’edificació principal, formant un pati davanter.

Context Al pati davanter s’hi situen un plataner i un gran pi a part d’algun fruiter i altres arbres. L’accés es produeix pel 
camí de la riera de Cabrera. Es troba a la plana litoral entre el torrent del Molí i la riera de Cabrera envoltada 
de camps de conreu.

Ús principal Habitatge Ús secundari .

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix pel camí de la riera de Cabrera

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1+G habitatge obra arrebossada teules fusta439 m2
B Complementari PB agricola obra arrebossada teules fusta58 m2
C Complementari PB agricola obra arrebossada teules fusta151 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat ecterior 
del conjunt arrebossat i pintat.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 10% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. L'ús d'equipament o servei comunitari caldrà 
justificar que necessàriament s’ha d’implantar a la zona costanera C2 (PDUSC) i no hi hagi 
possible ubicació alternativa en altres sòls de menor nivell de protecció. Per a l'admissió de l'ús 
d'equipament o servei comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es 
requerirà la tramitació d'un pla especial. Per a l'admissió de l'ús hoteler es requerirà la tramitació 
d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai que conformen els volums catalogats i, en la mesura del 
possible, es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. 
En cas de noves plantacions s'utilitzaran espècies autòctones, evitant enjardinaments de caràcter 
urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un 
espai obert, només admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o 
seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Conjunt des de la part posterior

Façana posterior Volum annex est

Pati davanter Volum annex oest

Façana principal Façana est

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Torre Vasca C-20

Indret / Adreça carretera Nacional II, 3

LOCALITZACIÓ

450432 y = 4595622Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 21 Sup. finca 3.964 m2Ref. cadastral finca 08029A009000210000XJ

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001603700DF59E0001LZ

Imatge aèriaFaçana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Edificació de planta quadrada de dues plantes amb coberta inclinada a dues pendents. L'acabat exterior dels 
paraments és arrebossat i pintat de blanc. Llistons de fusta decoren les façanes.

Context Se situa a la plana litoral entre el torrent del molí i la riera de Cabrera dins una finca tancada i amb molt 
d’arbrat que llinda amb la carretera N-II.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera N-II

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1929

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules -518 m2
B Complementari PB - - - -56 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Corberó C-21

Indret / Adreça carretera Nacional II, 9

LOCALITZACIÓ

450579 y = 4595760Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba a prop d'un HIC. 92D0-Bosquines i matollars meridionals

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Adjacent a la Riera de Cabrera pel seu marge esquerra. L'estudi d'inundabilitat de la 
Riera de Cabrera realitzat per l'ACA mostra com es troba en zona inundable.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).Té vinculació agropecuària

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 82 Sup. finca 2.771 m2Ref. cadastral finca 08029A007000820000XY

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001603500DF59E0001QZ

Cos a oestFaçana principal

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural senzilla de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
La porta principal és d’arc escarser rebaixat. Al seu costat est hi ha una finestra vertical amb arc de migpunt i a l’altre 
costat un gran finestral cobert amb un porxo que fa de terrassa a la planta primera. A oest hi trobem el pou i les basses 
de rec. A est s’hi adossen diversos cossos, el primer és un cos de planta baixa amb coberta inclinada a dues vessants 
que devia ser l’antiga vaqueria. El següent cos, de dues plantes amb coberta inclinada a dues aigües amb el carener 
perpendicular a la façana que era l’antiga masoveria. Un porxo uneix les antigues  vaqueria i masoveria. Finalment, a 
l’extrem est, l’últim cos és de planta baixa amb la coberta inclinada d’una sola vessant. Les façanes del conjunt estan 
arrebossades i pintades de blanc. Les fusteries i els tancaments de les finestres són de color verd.

Context Se situa en l’encreuament entre la Riera de Cabrera i la carretera N-II -des d’on s’accedeix-. L’espai entre el 
conjunt d’edificacions i la carretera és un gran pati amb una gran varietat d’arbres -un gran pi, un conjunt 
d’eucaliptus-. Es troba al límit de la plana litoral a tocar de la carretera N-II.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d’aigua potable i de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera N-II

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 4 Titularitat PrivadaData construcció 1902

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta i alumini554 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Excepcionalment, amb els 
supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes urbanístiques, s'admetrà una única 
ampliació d'un 10% de la superfície construïda dels volums principals en casos justificats 
relacionats amb un ús col·lectiu i sempre i quan no s'ubiqui en la façana sud del conjunt.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 3

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn. Es 
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que es 
troba prop de l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Cos a est Façana est

Façana posterior Jardi davanter

Porxo

Cos central Cos central
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Horta Rovira C-22

Indret / Adreça carretera Nacional II, 7

LOCALITZACIÓ

450549 y = 4595900Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba dins de la zona de reserva ferrioviària

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix. A 65 metres del marge esquerra de la Riera de Cabrera. L'estudi d'inundabilitat de 
la Riera de Cabrera realitzat per l'ACA mostra com la taca d'inundació es situa a 15 
metres de l'edificació afectant als terrenys situats en front de l'element.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té una gran qualitat arquitectònica.Té vinculació 
agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 21 Sup. finca 14.995 m2Ref. cadastral finca 08029A007000210000XP

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001104400DF59E0001UZ

EntornConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes i golfes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
Aquesta façana es corona amb un muret rematat amb maó pla i elements decoratius en ceràmica on es grafia el nom 
de la casa. La porta principal de llinda plana se situa descentrada, sobre d’aquesta si s’hi situa un balcó al que s’obren 
dues finestres. Les finestres de la planta baixa disposen de reixes de ferro molt treballades. Aquesta casa s’amplia amb 
un cos més a est que disposa una terrassa a les golfes a la part davantera, amb un ampit amb gelosia de maó pintat de 
color vermell fosc. Adossat a aquest cos hi ha un cobert d’ús agropecuari de planta baixa i coberta lleugerament 
inclinada. Les façanes del conjunt estan arrebossades i pintades de blanc. Les fusteries i els tancaments de les 
finestres són de color blau. A est del conjunt, formant una ela hi ha diversos coberts d’ús agropecuari.

Context S’hi accedeix des de la carretera N-II per un camí paral·lel a la riera de Cabrera. Es troba a la plana litoral 
entre la riera de Cabrera i el torrent de les Barraqueres envoltada de camps de conreu i hivernacles.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S’hi accedeix des de la carretera N-II per un camí paral·lel a la riera de Cabrera.

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1900

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta328 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teules fusta55 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules fusta30 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada fiborciment fusta26 m2
E Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -17 m2
F Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -143 m2
G No catalogat PB agrícolam2
H No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es conservaran els elements 
d'ofici de les façanes.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres 
materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

Es conservaran els elements d'oficis de les façanes i el muret de coronació de les façanes 
principal i posterior.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva ferroviària.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn. Es 
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que es 
troba prop de l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E Complementari
F Complementari
G No catalogat
H No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana est Façana lateral

Façana posterior Façanes est i posterior

Altres volums

Façana principal Façana est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Auriano C-23

Indret / Adreça carretera Nacional II, 19

LOCALITZACIÓ

450621 y = 4595997Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 19 Sup. finca 19.637 m2Ref. cadastral finca 08029A007000190000XL

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001104300DF59E0001ZZ

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural senzilla de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
Aquesta façana es corona amb un muret. La porta principal d’arc escarser està descentrada, les finestres són verticals 
hi ha una segona portalada d’ús agrari. A oest s’hi adossa un cos de planta baixa amb coberta inclinada de dues 
vessants com la del cos principal. A est s’hi adossen petits coberts d’ús agrari.

Context S’hi accedeix des de la carretera N-II pel mateix camí que porta a Can Mauri. Es troba a la plana litoral entre la 
riera de Cabrera i el torrent de les Barraqueres envoltada per camps de conreu i hivernacles.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera N-II

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

DolentVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta244 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teules fusta74 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment fusta33 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
arrebossat i pintat del conjunt, adequant i millorant els que es troben deteriorats.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. L'ús d'equipament o servei comunitari caldrà 
justificar que necessàriament s’ha d’implantar a la zona costanera C2 (PDUSC) i no hi hagi 
possible ubicació alternativa en altres sòls de menor nivell de protecció. Per a l'admissió de l'ús 
d'equipament o servei comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es 
requerirà la tramitació d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves 
plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es mantindrà la bassa quadrada a l'oest del conjunt.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior Detall volum annex

Façana est Façana oest
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Finca Vivé C-24

Indret / Adreça carretera Nacional II, 29

LOCALITZACIÓ

450788 y = 4596000Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 18 Sup. finca 17.222 m2Ref. cadastral finca 08029A007000180000XP

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001104200DF59E0001SZ

Façanes principal i estFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural petita de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
Aquesta façana es corona amb un muret. La porta principal d’arc escarser està descentrada, la finestra de planta baixa 
és vertical de llinda plana. A la planta primera, sobre de la porta principal hi ha un balcó. A oest s’adossa un cos d’una 
planta de coberta inclinada a dues vessants de la mateixa profunditat que el cos principal. Al costat d’aquest cos s’hi 
situen el pou i la bassa. A est, més enretirat s’hi adossa un altre cobert. Les façanes del conjunt estan arrebossades i 
pintades d’un color groc terrós amb els elements decoratius -cornises, ràfec, etc.- i els tancaments de les obertures 
pintats de color blanc.

Context Es troba a la plana litoral entre la riera de Cabrera i el torrent de les Barraqueres en el seu límit amb la 
carretera N-II, per on s’hi accedeix, envoltada de camps de conreu. A l’altre costat de la carretera hi trobem 
una franja de sòl urbà.

Ús principal Agrari Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera N-II

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 agrícola obra arrebossada teules fusta150 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment fusta69 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules fusta45 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
arrebossat i pintat. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de 
fibrociment  (volum B) i elements d'altres materials no adequats.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

-

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. L'ús d'equipament o servei comunitari caldrà 
justificar que necessàriament s’ha d’implantar a la zona costanera C2 (PDUSC) i no hi hagi 
possible ubicació alternativa en altres sòls de menor nivell de protecció. Per a l'admissió de l'ús 
d'equipament o servei comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es 
requerirà la tramitació d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves 
plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es mantindrà la bassa a l'oest del conjunt.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Bassa

Façana oest Conjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Horta de les Monges C-25

Indret / Adreça torrent barraqueres, 6

LOCALITZACIÓ

450802 y = 4596247Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Puntual. Adjacent al Torrent de Meniu.
Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària. Constitueix un 
element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 45 Sup. finca 21.990 m2Ref. cadastral finca 08029A007000450000XA

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001104700DF59E0001AZ

Façana principalAccés
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes (A) de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
Aquesta façana es corona amb un muret rematat amb maó pla on es grafien les dates 1932 i 1994 -dates de 
construcció i de reforma-. La composició de la façana és simètrica amb la porta principal centrada i a sobre hi ha un 
balcó. La resta de finestres són verticals, a les de planta baixa es disposen reixes de ferro. A oest s’hi adossa un cos 
(B) de dues plantes de cobert inclinada a dues vessants lleugerament més baix. Aquest cos té dos grans finestrals 
d’arc rebaixat.  A continuació d’aquest hi ha el galliner (D), un volum amb coberta inclinada a una vessant amb uns 
grans finestrals. A est s’hi adossa un cobert C) d’una planta de coberta inclinada d’una sola vessant i la bassa circular. 
Les façanes del conjunt estan arrebossades i pintades d’un color groc terrós amb els elements decoratius -cornises, 
ràfec, etc.- pintats de gris.

Context Es troba a la plana litoral entre el torrent de Maniu i el de les barraques, disposa d’accés per ambdós. L’accés 
es marca amb dues files de xiprers. Al pati de la casa hi trobem un gran pi i altres arbres.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del torrent del Maniu o des del torrent de les Barraqueres

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1932

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta202 m2
B Complementari +1 habitatge obra arrebossada teules fusta98 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment fusta49 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules fusta92 m2
E No catalogat +1 habitatgem2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Les façanes es mantindran 
arrebossades i pintades remarcant els elements de decoració.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

Es preserveran els elements decoratius així com el muret de coronació de la façana principal. 
Caldrà conservar els finestrals dels galliners (D)

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. L'ús d'equipament o servei comunitari caldrà 
justificar que necessàriament s’ha d’implantar a la zona costanera C2 (PDUSC) i no hi hagi 
possible ubicació alternativa en altres sòls de menor nivell de protecció. Per a l'admissió de l'ús 
d'equipament o servei comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es 
requerirà la tramitació d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Façana posterior

Galliner (D)

Façanes principal i est Façana est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Torre Ametller C-26

Indret / Adreça camí de santa Elena, 34

LOCALITZACIÓ

450229 y = 4598333Coordenades UTM x =

Qualificació Equipaments

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

PTPMB Sòl de protecció especial

Altres proteccions Es troba a prop d'un HIC. 9540-Pinedes mediterrànies i confronta amb l'espai de Xarxa Natura 
2000

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Alt. 
Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell de Burriac (codi 334)

Situació de risc Risc d'incendi

Raó d'inclusió

Edificació de gran qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Constitueix una 
fita en el paisatge de Cabrera.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 34.664 m2Ref. cadastral finca 0385101DF5908N0001LR

Codi INE 08029

E

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0385101DF5908N0001LR

Façana sudFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Edifici de tres plantes d'estil noucentista, que manté les característiques originals des de la seva construcció. 
Reconeixible des de lluny per les dues torres acabades (de tres i quatre plantes) amb un sostre acabat en punxa. Cal 
destacar les façanes que estan arrebossades i decorades amb esgrafiats. També conserva el porxo semicircular que 
dona accés a l'entrada, caracteritzat per la presència de sis columnes amb capitells d'ordre jònic. Sobre els capitells hi 
reposa un terrat descobert a l'alçada del primer pis, amb balustrada, també de forma semicircular. A la façana oposada 
s'hi troba una altra terrassa coberta sobre un porxo amb arcada. En aquest indret, sobre la dovella central, hi trobem el 
relleu d'un ametller, emblema de la família. Cal destacar també el banc adossat en un dels murs laterals, que es troba 
decorat amb un enrajolat de ceràmica amb sanefes i motius florals, una escena bucòlica i l'omnipresent ametller. 
Adossat a la torre noucentista trobem un conjunt modern d'ordre racionalista.

Context La torre es troba envoltada per un gran i elegant jardí, que malgrat no tenir-ne evidències documentals, 
sembla que fou projectat per Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Situat al límit del Parc Natural de la Serralada 
Litoral en una posició elevada respecte el nucli de Santa Elena d’Agell és una fita del municipi.

Ús principal Alberg de la 
Generalitat

Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'accedeix des del Camí de Santa Elena

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PúblicaData construcció 1918

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +2 i +3 alberg obra arrebossada teules fusta1104 m2
B Complementari +2 i +3 alberg obra arrebossada teules fusta1679 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En qualsevol actuació que 
s'hagi d'executar sobre aquest element caldrà preservar i assegurar la integritat de llur valor 
cultrual i garantir-ne sempre la conservació.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

Cal tenir en compte que l'element és un bé protegit (BCIL). Cal preservar, en especial, els 
esgrafiats de les façanes i els altres elements decoratius.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles -

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai al voltant del volum principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies 
autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Caldrà preveure les actuacions necessàries de prevenció davant dels incendis. Es prendran les 
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que es troba prop de 
l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façanes est i nord Façana nord

Detall esgrafiat Detall finestres

Banc Volum annex

Façanes principal i sud Façanes sud i est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Carbonell C-27

Indret / Adreça c/ Primavera, 5

LOCALITZACIÓ

450221 y = 4597833Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix. Al marge esquerra de la Riera d'Agell. L'estudi de l'ACA mostra com poden haver-hi 
entrades puntuals d'aigua als terrenys sense afectar l'edificació.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 7 Sup. finca 12.591 m2Ref. cadastral finca 08029A012000070000XF

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001602900DF59G0001BH

Conjunt des del camí d'accésImatge aèria
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa de dos cossos (A) de planta baixa i un pis de coberta incilnada a dues vessants amb el carener paral·lel a la 
façana. Té un cos annex a cada costat (B,C i D) i al davant del conjunt, formant un pati hi ha un tercer volum (E) d'ús 
agrari.

Context Se situa a la riba oest de la riera d’Agell, envoltada de camps de conreu.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del camí de Santa Elena d'Agell

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals Titularitat PrivadaData construcció 1960

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules -244 m2
B Complementari +1 habitatge obra arrebossada teules -62 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -24 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -37 m2
E Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -72 m2
F No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai del pati entre les diferents edificacions del conjunt i, en la 
mesura del possible, es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu 
entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments 
de caràcter urbà.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E Complementari
F No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Sala C-28

Indret / Adreça c/ de sant Mateu, 22

LOCALITZACIÓ

450276 y = 4597713Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Alt
Situació de risc Risc d'incendi

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 39 Sup. finca 54.000Ref. cadastral finca 08029A012000390000XF

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002102400DF59G0001IH

ConjuntContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Masia amb teulada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, de planta baixa i un pis. La 
porta principal, d’arc escarser adovellat es troba descentrada. Les finestres de la primera planta disposen d’un ampit de 
pedra que sobresurt de la façana. La façana principal es troba arrebossada i en destaca un senzill rellotge de sol. El 
ràfec és molt senzill. Al voltant de la masia s’hi ha afegit altres cossos annexos d’ús agropecuari formant un pati on hi 
destaca una gran bassa.

Context Se situa a la riba oest de la riera d’Agell, al límit amb el sòl urbanitzable, domina el territori. Des de la masia es 
veuen la resta de masies que s’agrupen al voltant de la riera d’Agell i s’arriba a veure el mar.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de sanejament

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del carrer de Sant Mateu

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Segle XIII

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta324 m2
B Principal PB habitatge obra arrebossada teules fusta52 m2
C Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta182 m2
D Complementari +1 agrícola obra arrebossada teules alumini254 m2
E Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -30 m2
F Complementari +1 agrícola obra arrebossada teules -88 m2
G Complementari PB agrícola obra arrebossada aterrassada -22 m2
H Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -62 m2
I Complementari PB agrícola obra arrebossada aterrassada -77 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En cas d'intervenció, cal 
adequar i millorar els acabats deteriorats i caldrà unificar o establir criteris de coherència de la 
volumetria, acabats i colors del conjunt.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 10% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

Es preservarà el rellotge de sol de la façana principal

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. L'ús d'equipament o servei comunitari caldrà 
justificar que necessàriament s’ha d’implantar a la zona costanera C2 (PDUSC) i no hi hagi 
possible ubicació alternativa en altres sòls de menor nivell de protecció. Per a l'admissió de l'ús 
d'equipament o servei comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es 
requerirà la tramitació d'un pla especial. Per a l'admissió de l'ús hoteler es requerirà la tramitació 
d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 3

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació el pati, en la mesura del possible, es conservarà l’enjardinament de 
tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a 
noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Caldrà preveure les actuacions necessàries de prevenció davant dels incendis.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Principal
D Complementari
E Complementari
F Complementari
G Complementari
H Complementari
I Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior Pati

Bassa Basa i altres volums d'ús agrícola

Altres volums a est

Façana principal Façana est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Parcala C-29

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 97

LOCALITZACIÓ

450584 y = 4598578Coordenades UTM x =

Qualificació Protecció segons PEIN

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner inclòs en PEIN (CPEIN)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció especial

Altres proteccions Es situa en l'espai Serres del litoral septentrional de la xarxa Natura 2000

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix
Situació de risc Risc d'incendi

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària. La finca és 
gestionada per la fundació Maresme.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 3 Parcel·la 9 Sup. finca 50.907 m2Ref. cadastral finca 08029A003000090000XA

Codi INE 08029

15

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001109600DF59G0001KH

EntornContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) petita de dues plantes i golfes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana 
principal. Aquesta façana es corona amb un muret rematat amb maó. Les obertures de la façana principal són d’arc 
escarser amb els arcs remarcats. A la façana lateral, orientada a sud hi ha un rellotge de sol. A nord s’hi adossa un cos 
de planta baixa de coberta inclinada a dos vessants i adossat a aquest un altre cos més petit amb coberta inclinada 
d’una sola vessant. Les façanes del conjunt estan arrebossades i pintades d’un color clar amb els elements decoratius -
cornises, ràfec, etc.- pintats de color granat. A la part posterior es conserva l’era de cairons, al costat d’aquesta hi ha un 
porxo construït amb estructura de fusta. La finca és gestionada per la fundació Maresme, a part dels conreus 
d’hortalisses també es dedica a l’apicultura.

Context Situada a l’extrem est del terme municipal en el límit amb Argentona, envoltada de terres de conreu es troba 
dins de l’espai Serres del litoral septentrional inclòs dins de la Xarxa Natura 2000.

Ús principal Agropecuari Ús secundari Educacio en el lleure

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció Anys 20

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1+G Educació en el 

lleur
obra arrebossada teules fusta179 m2

B Principal PB+G Educació en el 
lleur

obra arrebossada teules fusta73 m2

C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules fusta21 m2
D No catalogat PB porxom2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
arrebossat i pintat d'un color clar en costrast amb els elements decoratius.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu-

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

Es preserveran els elements decoratius del conjunt i el rellotge de sol de la façana lateral del 
volum A.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial. Es tindrà en compte que l'element es situa en l'espai Serres del litoral septentrional de la 
xarxa Natura 2000.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal del conjunt i, en la mesura del 
possible, es conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones 
per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de 
l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se 
per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.
Es conservarà l'era de cairons que es troba al nord del conjunt, darrera del volum D.

Altres condicions Caldrà preveure les actuacions necessàries de prevenció davant dels incendis. Es prendran les 
mesures necessàries per a la preservació de l'espai de xarxa Natura 2000 on es situa l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Complementari
D No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façanes principal i sudoest Façana nordest

Façana posterior Façanes posterior  i nordest

Era de cairons Cobert (D)

Façana principal Façanes principal i nordest

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Gregori C-30

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 95

LOCALITZACIÓ

450507 y = 4598188Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins d'un HIC 9540-Pinedes mediterrànies

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Alt. Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell de Burriac (codi 334)
Situació de risc Risc d'incendi

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Constitueix un element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 3 Parcel·la 35 Sup. finca 5.300 m2Ref. cadastral finca 08029A003000350000XE

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 001608300DF59G0001XH
001608200DF59G0001DH

Façana principalAccés

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) de dues plantes formada per tres crugies i de coberta inclinada a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana principal. A la crugia de sud la meitat est és únicament d’una planta. Un porxo d’una planta 
adossat a nord serveix d’accés. A la part posterior un cos (C) en pont en planta primera uneix la casa a un cos allargat 
que queda encastat al terreny. L’extrem sud d’aquest cos és d’una sola planta en forma de porxo. Tant les obertures 
d’aquest porxo com el d’accés són d’arc de migpunt. La resta d’obertures són de llinda plana. Dins de la mateixa finca, 
a l’altre costat del camí d’accés hi ha una altre habitatge en el què havia sigut la masoveria (B). Els paraments exteriors 
de tot el conjunt es troben arrebossats i pintats de blanc.

Context Situat pròxim a la zona d’Agell, el conjunt es troba envoltat per una gran zona enjardinada en desnivell, 
formant una clariana en una gran pineda.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant de la carretera B-502 al km 95

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 2 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal habitatge obra arrebossada teules fustam2
B Principal habitatge obra arrebossada teules fustam2
C Complementari habitatge obra arrebossada teules fustam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
arrebossat i pintat de tot el conjunt.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 10% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 3

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Caldrà preveure les actuacions necessàries de prevenció davant dels incendis. Es prendran les 
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari on troba l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Jardí Zona posterior del jardí

Pati posterior Masoveria

Masoveria Masoveria

Façana oest Façana est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Xacó C-31

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 83

LOCALITZACIÓ

450549 y = 4598012Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB -

Altres proteccions Es troba a prop d'un HIC. 9540-Pinedes mediterrànies

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell de Burriac (codi 334)
Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 872 m2Ref. cadastral finca 0682604DF5908S0000EA

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0682604DF5908S0001RS
0682603DF5908S0000JA

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural formada per diferents cossos. El cos (A) que conté la porta principal d’arc escarser és de dues plantes amb 
coberta inclinada d’una sola vessant perpendicular a la façana principal. S’adossa a oest un cos (B) de dues plantes de 
coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. A oest d’aquest segon cos s’hi troba un 
antic cobert agropecuari (C) en planta baixa amb una planta superior ampliada posteriorment de coberta plana amb ús 
de terrassa. A est del cos principal s’hi adossa un cobert més petit (D) de coberta inclinada a dues vessants i més a 
l’est un cobert (E) que es troba separat de la resta es destina a l’ús de restauració.

Context Se situa al costat de la carretera B-502 pròxim a la zona d’Agell. El seu entorn més pròxim es troba bastant 
deixat.

Ús principal Habitatge Ús secundari Restauració

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1698

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta61 m2
B Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta64 m2
C Complementari PB habitatge obra arrebossada aterrassada alumini149 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada aterrassada -81 m2
E No catalogat PB restaurantm2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació i s'endreçarà l’espai front la façana principal. En la mesura del 
possible, es conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones 
per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de 
l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se 
per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que es 
troba prop de l'element.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Complementari
D Complementari
E No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior Façanes lateral i principal

Façanes oest i posterior Pati

Volum annex

Façana lateral Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Cal Rectoret C-32

Indret / Adreça camí de santa Elena, 3

LOCALITZACIÓ

450405 y = 4597816Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació de gran qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Configura el 
conjunt de masies d'Agell.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 11 Sup. finca 1.044 m2Ref. cadastral finca 08029A012000110000XM

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0580101DF5908S0001QS

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Conjunt de diferents edificacions de les que en destaca la masia principal, que presenta un volum de tres crugies 
disposats perpendicularment a la façana principal pel que fa a la planta baixa, i dos cossos per la planta pis i golfes pel 
cos central, i planta baixa i planta pis pel que fa als cossos laterals. Presenta el carener perpendicular a la façana, i 
teulada a dues aigües, conformant el frontó a la façana principal, i aiguavessos paral·lels a aquesta. Curiosament a la 
part est de la masia li falta el cos primer pis no sabem si mai s'arribà a construir o si fou enderrocat posteriorment.

Context Forma part del conjunt de les masies d’Agell. Es troba entre la riera d’Agell i el camí de Santa Elena d’Agell 
just en l’encreuament amb la carretera B-502.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de sanejament

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del camí de Santa Elena

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 4 Titularitat PrivadaData construcció segles XVII - XVIII

Croquis

Bibliografia BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya 
1983

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta110 m2
B Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta119 m2
C Complementari PB habitatge obra arrebossada teules alumini49 m2
D No catalogat +1 habitatgem2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En qualsevol actuació que 
s'hagi d'executar sobre aquest element caldrà preservar i assegurar la integritat de llur valor 
cultrual i garantir-ne sempre la conservació.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats de l'entorn de les edificacions.

Elem. especials a 
preservar

Cal tenir en compte que l'element és un bé protegit (BCIL).

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 3

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front les façanes principals dels dos volums principals (A i B) 
i, en la mesura del possible, es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al 
seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, evitant 
enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb tanques o 
portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons convenientment 
justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Complementari
D No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façanes est i principal Façana oest

Façana posterior Volum davant del pati

Volum annex oest Volumas annexos a oest

Façana a carrer Façanes a carrer i principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Valls C-33

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 61

LOCALITZACIÓ

450417 y = 4597789Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació de gran qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació 
agropecuària. Configura el conjunt de masies d'Agell.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 13 Sup. finca 10.018 m2Ref. cadastral finca 08029A012000130000XK

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0580102DF5908S0001PS

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Masia de tres cossos (A), amb el sostre a dues vessants, i el carener disposat perpendicularment a la façana, fet que 
dona lloc que el frontó es disposi en la façana principal i posterior. El cos central presenta tres alçades (planta baixa, 
planta pis i golfes), mentre que els cossos laterals estan construïts només amb planta baixa i pis. Cal destacar que el 
balcó central del primer pis de la façana ha malmès el portal rodó característic de les masies. Les finestres de la planta 
pis disposen d’escopidor de pedra que sobresurt de la façana. Davant de la masia es conserva l’era de cairons que 
resta elevada respecte l’accés a la masia des de la carretera i es tanca amb un mur acabat amb maó pla i rajoles 
decoratives. A ponent i darrera de la masia hi trobem diversos cossos d’ús agropecuari.

Context Forma part del conjunt de les masies d’Agell. Es troba entre la riera d’Agell i la carretera B-502 just en 
l’encreuament amb el camí de Santa Elena d’Agell.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d’aigua potable
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de sanejament

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 3 Titularitat PrivadaData construcció segles XVII - XVIII

Croquis

Bibliografia BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya 
1983

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 +G habitatge obra arrebossada teules fusta564 m2
B Complementari +2 habitatge obra arrebossada teules fusta48 m2
C Complementari +1 habitatge obra arrebossada aterrassada fusta94 m2
D Complementari +1 habitatge obra arrebossada aterrassada fusta37 m2
E Complementari +1 habitatge obra arrebossada teules fusta32 m2
F Complementari +1 habitatge obra arrebossada aterrassada fusta24 m2
G No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En qualsevol actuació que 
s'hagi d'executar sobre aquest element caldrà preservar i assegurar la integritat de llur valor 
cultrual i garantir-ne sempre la conservació.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 10% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu i situat fora de la reserva d'edificació 
de la B-502.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

Cal tenir en compte que l'element és un bé protegit (BCIL).

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 3

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es conservarà l'era de cairons de davant de la façana principal i el mur acabat amb maó pla i 
rajoles decoratives que la tanca.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E Complementari
F Complementari
G No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Era de cairons Altres volums

volum annex a oest Façana posterior del conjunt

Façana del volum a est  Volum a est

Façana al carrer Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Basora (Ca l'Alzina) C-34

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 59

LOCALITZACIÓ

450424 y = 4597769Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació de gran qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Configura el 
conjunt de masies d'Agell.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 14 Sup. finca 5.603 m2Ref. cadastral finca 08029A012000140000XR

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0580103DF5908S0001LS

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Masia de planta basilical de planta baixa i un pis, on destaca el cos central elevat. Aquest tercer pis està remarcat per 
tres finestres d'arc de mig punt, que les singularitza respecte de la resta de finestres de la façana. En el mateix cos 
central, i marcant l'eix de simetria de la façana, trobem una porta dovellada, sobre de la qual s'obre una finestra d'arc 
conopial amb arabesos. La construcció de la masia és de cinc cossos, amb la teulada a dues vessants. Els cossos 
distals són dues terrasses simètriques i oposades a l'alçada del primer pis, segurament de l'ampliació del segle XIX.
Cal destacar-ne el jardí, amb la presencia de palmeres datileres, un lledoner i una bassa quadrada amb una font 
decorativa enrajolada. A l’est de la bassa es conserva part de l’era de cairons i del muret acabat amb maons a sardinell.

Context Forma part del conjunt de les masies d’Agell. Es troba entre la riera d’Agell i la carretera B-502 just en 
l’encreuament amb el camí de Santa Elena d’Agell.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d’aigua potable
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de sanejament

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

-Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 4 Titularitat PrivadaData construcció segle XVI

Croquis

Bibliografia BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya 
1983

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A principal +1+G habitatge obra arrebossada teules fusta807 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum catalogat, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En qualsevol actuació que 
s'hagi d'executar sobre aquest element caldrà preservar i assegurar la integritat de llur valor 
cultrual i garantir-ne sempre la conservació.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

Cal tenir en compte que l'element és un bé protegit (BCIL). Es preservarà la porta adovellada, la 
finestra d'arc conopial i el rellotge de sol de la façana principal.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 4

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat, en especial 
les palmeres datileres i el lledoner. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, 
evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb 
tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons convenientment 
justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es conservarà la bassa quadrada amb la font decorativa enrajolada, l’era de cairons i el muret 
acabat amb maons a sardinell.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior Façana posterior des de Can Valls

Façana est Detall porta principal

Era de cairons Bassa

Façanes principal i oest Façana oest
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Pauet C-35

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 55

LOCALITZACIÓ

450447 y = 4597664Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria BPU (Bé de Protecció Urbanística)

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Molt baix. L'estudi de l'ACA mostra com l'edificació no és afectada per l'inundació degut a 
la diferència de cota respecta la llera tot i que es situa a 10 metres del marge esquerra 
de la riera

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació de gran qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Configura el 
conjunt de masies d'Agell.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 16 Sup. finca 1.253 m2Ref. cadastral finca 08029A012000160000XX

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0578401DF5907N0001KP

ContextConjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Conjunt (A) de dues cases de cos adossades, amb estructura independent i accessos diferenciats. Amdues presenten, 
a la façana, alçada de planta baixa i pis, tot i que una d'elles presenta golfes a la façana lateral. L'estructura de les 
teulades és diferent, exemplificant clarament que es tracta de dos habitatges diferents. L'estat de conservació actual, 
així com les diferents reformes esdevingudes, amaguen certs aspectes interessants com mostren algunes fotografies 
antigues, com és el cas d'una de les portes que era d'arc de mig punt dovellat, i decoració esgrafiada a la façana. 
Actualment el conjunt es troba en obres.

Context Forma part del conjunt de les masies d’Agell. Es troba entre la riera d’Agell i la carretera B-502 en 
l’encreuament amb el camí de Santa Elena d’Agell.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d’aigua potable
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de xarxa de sanejament

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

En obres

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

En obresVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció segles XVII - XVIII

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 en obres obra arrebossada - -334 m2
B Complementari +1 en obres obra arrebossada - -104 m2
C Complementari +1 en obres obra arrebossada - -86 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En qualsevol actuació que 
s'hagi d'executar sobre aquest element caldrà preservar i assegurar la integritat de llur valor 
cultrual i garantir-ne sempre la conservació.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu i situat fora de la reserva d'edificació 
de la B-502.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

Cal tenir en compte que l'element és un bé protegit (BPU).

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Detall

Pou Volum a est

Accés Façana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Mora Agell (Can Miralpeix o Can Solsona) C-36

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 86

LOCALITZACIÓ

450463 y = 4597789Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació de gran qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació 
agropecuaria. Configura el conjunt de masies d'Agell.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 4 Parcel·la 19 Sup. finca 95.649 m2Ref. cadastral finca 08029A004000190000XB

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0580801DF5908S0001YS

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Masia de tres cossos, amb teulada a dues vessants, de planta baixa i pis. L'entrada es fa pel cos central. El portal és 
rodó, dovellat, i té una banc de pedra a l'esquerra. Les finestres són regulars i estan emmarcades per elements de 
pedra. A la façana principal hi ha un rellotge de sol. Les finestres de la planta baixa presenten un arc rebaixat de 
carpenell, mentre que la llinda i els brancals són de pedra. A la part de darrera de la masia s’hi adossa un altre volum 
tant o més gran que la pròpia masia. Davant de la masia hi trobem un pati tancat per murets que devia haver estat l’era. 
En aquest pati hi trobem una bassa rectangular i tancant l’espai a est hi trobem un porxo i terrassa aprofitant el 
desnivell del terreny que és un bon mirador cap als terrenys agrícoles de la finca. 
El jardí de la casa presenta nombrosos espècimens destacables. Sobresurten, per la seva alçada l'eucaliptus, que 
ronda els 25 metres, o la filera de xiprers, tot i que és més vistós el xiprer aïllat, o la palmera de Canàries, que basteix 
el paisatge característic de les masies d'indianos. Acompanyen al conjunt un bon exemplar de teix o el conjunt de tres 
pins pinyoners del fons del jardí.

Context Forma part del conjunt de les masies d’Agell. Es troba a la carretera B-502 en l’encreuament amb  el camí de 
Santa Elena d’Agell.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d’aigua potable
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1647

Croquis

Bibliografia BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya 
1983

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta494 m2
B Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta554 m2
C Principal PB habitatge obra arrebossada aterrassada fusta27 m2
D Complementari PB habitatge obra arrebossada teules fusta130 m2
E Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -90 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En qualsevol actuació que 
s'hagi d'executar sobre aquest element caldrà preservar i assegurar la integritat de llur valor 
cultrual i garantir-ne sempre la conservació.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

Cal tenir en compte que l'element és un bé protegit (BCIL). Es preservarà el portal dovellat, el banc 
de pedra a l'esquerra, les finestres emmarcades per elements de pedra i el rellotge de sol.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial. Per a l'admissió de l'ús hoteler es requerirà la tramitació d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 4

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat, en especial  
l'eucaliptus, la filera de xiprers, el xiprer aïllat, la palmera de Canàries, el teix i el conjunt de tres 
pins pinyoners. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments 
de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-
lo com un espai obert, només admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament 
o seguretat.

Altres condicions  Es preservarà el pati tancat per murets que devia haver estat l’era i la bassa rectangular.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Principal
D Complementari
E Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior Accés

Bassa Terrassa

Volums d'ús agrícola Volum semienterrat sota de la terrassa

Façana oest Façana oest
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Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Orriols d'Agell C-37

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 82

LOCALITZACIÓ

450602 y = 4597638Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació de gran qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació 
agropecuaria. Configura el conjunt de masies d'Agell.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 4 Parcel·la 18 Sup. finca 74.863 m2Ref. cadastral finca 08029A004000180000XA

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0678501DF5907N0001FP

EntornConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

La masia està composta per tres crugies o cossos perpendiculars a la façana principal. El cos central (A), més elevat 
que la resta, consta de planta baixa, planta pis i golfes; cobert per una teulada a dues vessants amb frontó a la façana 
principal. Planta baixa i planta pis per als dos cossos laterals (B i C), coberts per una teulada a dues vessants amb 
aiguavessos paral·lels a la façana principal. D'aquest pis superior destaquen les tres finestres de les golfes. Els cossos 
laterals presenten planta baixa i planta pis. A la façana hi trobem el portal rodó dovellat, amb totes les finestres de 
forma rectangular (exceptuant les de les golfes). Aquestes primeres finestres estan emmarcades per llindes i brancals 
de pedra, mentre que les del pis superior ho estan per maons o mitjanes.

Context Situada a la zona d’Agell en un trencant de la carretera de B-502 envoltada de camps de conreu i al costat 
d’un conjunt d’habitatges aïllats.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant de la carretera B-502

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció segle XV

Croquis

Bibliografia BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya 
1983

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +2 habitatge pedra vista teules330 m2
B Principal +1 habitatge pedra vista teules146 m2
C Principal +1 habitatge pedra vista teules71 m2
D Principal +1+G habitatge pedra vista teules88 m2
E Principal +1 habitatge obra arrebossada teules125 m2
F Complementari PB garatge semisoterrat aterrassada103 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En qualsevol actuació que 
s'hagi d'executar sobre aquest element caldrà preservar i assegurar la integritat de llur valor 
cultrual i garantir-ne sempre la conservació.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

Cal tenir en compte que l'element és un bé protegit (BCIL). Es conservaran les tres finestres de les 
golfes, el portal rodó adovellat i les llindes i els brancals de pedra de la façana principal.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial. Per a l'admissió de l'ús hoteler es requerirà la tramitació d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 4

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Principal
D Principal
E Principal
F Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana est Façana oest

Façana oest del conjunt Façana posterior

Façana posterior del conjunt Façanes posterior i est

Façana principal Façana est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Torre Boet C-38

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 78

LOCALITZACIÓ

450582 y = 4597497Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 4 Parcel·la 17 Sup. finca 3.652 m2Ref. cadastral finca 08029A004000170000XW

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002107700DF59G0001TH

Façana lateralConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Petita torre d’estiueig de planta baixa i un pis amb coberta a quatre aigües situada al costat de la carretera d’Argentona 
dalt d’un petit cim. L’accés principal es produeix a través d’un porxo. En la planta baixa, en el seu costat sud, hi 
sobresurt una galeria. Els paraments exteriors es troben arrebossats i pintats de blanc i en ressalten les proteccions de 
les obertures són de fusta i pintades de verd.

Context Situada a la zona d’Agell en un trencant de la carretera de B-502 envoltada de camps de conreu i al costat 
d’un conjunt d’habitatges aïllats.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1950

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta284 m2
B No catalogat PB annexosm2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Carbonellet C-39

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 51

LOCALITZACIÓ

450447 y = 4597450Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de pendent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Una part de la finca es troba dins del límit de pohibició de l'edifciació de la B-502

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Baix. El conjunt d'edificacions disperses es troba a diferents distàncies del marge dret de 
la Riera d'Agell, alguna a menys de 5 metres. L'estudi de l'ACA mostra com la finca és 
afectada per la taca d'inundació.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Constitueix un element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 18 Sup. finca 7.734 m2Ref. cadastral finca 08029A012000180000XJ

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002107400DF59G0001QH

Façana principalContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Masia senzilla amb teulada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, de planta baixa i un pis. 
Ampliada a est seguint la coberta i a oest amb un volum a dues vessants amb el carener perpendicular al cos principal. 
La porta principal es troba descentrada. Les obertures són de llinda plana de diferents mides i posicions. A la façana 
principal a la primera planta una de les finestres conserva l’emmarcat de pedra vista i l’ampit de pedra sobresurt. A la 
façana oest destaca una petita finestra amb l’ampit de pedra i la llinda de fusta. La resta dels ampits són de peces 
ceràmiques. Els paraments exteriors es troben arrebossats i pintats d’un color terrós. A la façana principal s’hi grafia el 
nom de la masia i la data de 1395.

Context Situada a la zona d’Agell a la carretera de B-502 envoltada de camps de conreu i al costat d’un conjunt 
d’habitatges.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1395

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta294 m2
B Complementari PB habitatge obra arrebossada teules fusta41 m2
C Complementari PB habitatge obra arrebossada teules fusta14 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment -44 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Detall

Detall de la façana est Façana del volum del pati

Galliner Volum del pati

Façana est Façana oest

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Mas Pujol C-40

Indret / Adreça crta. d'Argentona, 58

LOCALITZACIÓ

450536 y = 4597341Coordenades UTM x =

Qualificació Equipaments privats/Espais lliures de protecció 

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

PTPMB Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

L'edificació es troba a 11 metres del marge dret de la Riera d'Agell. L'estudi mostra com 
part de la finca és afectada per la taca d'inundació.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació de gran qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Constitueix un 
element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 11.765 m2Ref. cadastral finca 0575501DF5907N0000YO

Codi INE 08029

Ep / Vv

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 0575501DF5907N0001UP

ContextConjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Masia amb teulada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, de planta baixa i dos pisos. Al 
segon pis, disposat guanyant espai a la golfa, les finestres formen una triple arcada. Les finestres del primer pis, en 
canvi, tenen la llinda horitzontal i estan emmarcades amb elements de pedra, en destaca la finestra central, rectangular 
però de factura gòtica, on destaca la nervadura central apuntada i les motllures. Portal rodó dovellat. a la banda lateral 
dreta de la façana principal, entre el primer i el segon pis, hi ha un rellotge de sol amb la següent inscripció: "Tu sense 
sol i jo sense fe no valem res".

Cal destacar l’enjardinat de la zona exterior amb nomborosos elements botànics, entre els que s'hi compten les alzines, 
una figuera, un garrofer, una lagerstroèmia, un magnolier, un nesprer, una noguera, diversos pins pinyoners i xiprers. A 
sud de la masia, dins de la mateixa finca hi trobem la masoveria.

Context Se situa a la zona d’Agell entre l’autopista C-32 i a la carretera de B-502 -a la que s’hi troba encastada-.

Ús principal Banquets Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la carretera B-502

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció segles XVII

Croquis

Bibliografia BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya 
1983

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +2 banquets obra arrebossada teules fusta591 m2
B Principal +1 banquets obra arrebossada teules fusta146 m2
C Principal PB banquets obra arrebossada teules fusta64 m2
D Principal PB banquets obra arrebossada teules fusta43 m2
E Principal +1 banquets obra arrebossada teules fusta135 m2
F Principal PB banquets obra arrebossada teules fusta133 m2
G Complementari PB banquets obra arrebossada teules fusta107 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En qualsevol actuació que 
s'hagi d'executar sobre aquest element caldrà preservar i assegurar la integritat de llur valor 
cultrual i garantir-ne sempre la conservació.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

Cal tenir en compte que l'element és un bé protegit (BCIL).

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles -

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Principal
D Principal
E Principal
F Principal
G Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana est Façana posterior

Bassa Jardí

Masoveria Façana posterior de la masoveria

Entorn Façana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Maynou C-41

Indret / Adreça Riera d'Agell, 34

LOCALITZACIÓ

450597 y = 4597327Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció especial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

L'edificació es troba adjacent a la llera de la Riera d'Agell i afectada per la taca 
d'inundació.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 1.182 m2Ref. cadastral finca 08029A004000060000XX

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 08029A004000060001MM

Façana principalConjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Les 
obertures de la façana principal són d’arc escarser. Les finestres de la primera planta són balconeres amb balustrada 
de formigó. El pou s’adossa a la façana principal i just a sobre hi ha un rellotge de sol de rajoles ceràmiques. A sud-est 
s’hi adossa un cos de planta baixa amb coberta plana que serveix de terrassa per a la primera planta del cos principal.

Context Se situa al costat de la riera d’Agell molt a prop de l’autopista C-32. Es troba adossada a Can Roca (C-41). Al 
jardí davanter s’hi troben grans pins.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant del camí del mig, sota de l'autopista C-32

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1950

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta206 m2
B Complementari PB habitatge obra arrebossada aterrassada fusta27 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Algun ús es pot veure limitat en les plantes baixes per les mesures enfront al risc d’inudació. Es 
podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Pati

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Roca C-42

Indret / Adreça Riera d'Agell, 36

LOCALITZACIÓ

450611 y = 4597341Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC -

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció especial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

L'edificació es troba adjacent a la llera de la Riera d'Agell i afectada per la taca 
d'inundació.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 4 Parcel·la 16 Sup. finca 7.013 m2Ref. cadastral finca 08029A004000160000XH

Codi INE 08029

13a

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002107500DF59G0001PH

Façanes principal i lateralFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural petita formada per dos cossos gairebé iguals de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el 
carener paral·lel a la façana principal. El cos situat a l’oest és lleugerament més alt que l’altre. A l’est s’hi adossa un 
cobert de coberta plana que s’utilitza com a terrassa. Al costat d’aquest se situa la bassa circular i un cobert d’ús 
agrícola.

Context Se situa al costat de la riera d’Agell molt a prop de l’autopista C-32. Es troba adossada a Can Maynou (C-40).

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant del camí del mig, sota de l'autopista C-32

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1950

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules alumini166 m2
B Complementari +1 habitatge obra arrebossada aterrassada alumini84 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Algun ús es pot veure limitat en les plantes baixes per les mesures enfront al risc d’inudació. Es 
podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Bassa
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

La Vendrella C-43

Indret / Adreça camí antic del mig, 38

LOCALITZACIÓ

450844 y = 4597058Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC 	Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la C-32

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Es situa adjacent a la Riera d'Agell pel seu marge esquerra. L'estudi de l'ACA mostra que 
és afectada per inundabilitat.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Constitueix un element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 65 Sup. finca 7.299 m2Ref. cadastral finca 08029A005000650000XG

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000106400DF59E0001YZ

Façana principalConjunt
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes i golfes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. Aquesta és simètrica, la porta principal es troba centrada i a sobre s’hi situa un senzill balcó. Totes les 
obertures de la façana principal són d’arc escarser, excepte les tres petites finestres de les golfes que són d’arc de 
migpunt. El ràfec ceràmic està molt treballat. A oest s’hi adossa un cos allargat amb coberta inclinada d’una sola 
vessant. Davant d’aquest cos s’hi troba l’antiga bassa actualment habilitada com a piscina. A l’altre costat de la finca se 
situa un petit cobert.

Context La casa se situa a la plana litoral en una parcel·la triangular limitada per la riera d’Agell, el camí del mig i 
l’autopista C-31. La parcel·la es troba enjardinada.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des del camí del mig en l'encreuament amb l'autopista C-31

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossoda teules fusta426 m2
B No catalogat PB habitatgem2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es troba situada dins l'àmbit 
de protecció de l'autopista C-32, on només es permeten les obres de conservació i manteniment 
de les edificacions existents sense possibles ampliacions.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració del volum no inclòs en 
el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Zona davantera ajardinada Volums annexats a oest

Antiga bassa, actualment piscina Zona davantera ajardinada

Façana est Façana oest
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Peric C-44

Indret / Adreça camí antic del mig, 50

LOCALITZACIÓ

451320 y = 4597346Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba parcialment dins de la reserva viària i edificatòria de la C-32

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Potencialment inundable (Pla INUNCAT). No s'esperen afeccions significatives tot i que 
es situa a 3,7 metres d'una capçalera de Torrent.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.Constitueix un 
element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 33 Sup. finca 2.029 m2Ref. cadastral finca 08029A005000330000XG

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002211000DF59G0001PH

AccésContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural petita d’un sol cos de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana 
principal. Les obertures són de llinda plana, a la façana s’hi conserva l’agulla del rellotge de sol. Adossat a oest l’antic 
paller -cos de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants- i a est les antigues corts  -cos d’una planta amb la 
coberta inclinada a una sola vessant- s’han reformat per a l’ús d’habitatge. Davant de la casa i envoltada de grans pins 
s’hi conserva l’era de cairons i el pou.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona just a la riba del torrent de can Bartrina i al 
costat del camí del mig per on es produeix l’accés.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'accedeix des del camí del mig just en l'encreuament amb el torrent de can Bartrina

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 2 Titularitat PrivadaData construcció Anys 20

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules alumini438 m2
B Complementari PB habitatge obra arrebossada teules alumini138 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 10% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu se situarà fora de la reserva 
edificatòria de la C-32

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana lateral Façana posterior

Façana posterior Era de cairons

Detall de l'era Pou

Façana principal Façana lateral
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Teixidor Ballescà C-45

Indret / Adreça riera d'Agell, 26 (A)

LOCALITZACIÓ

451067 y = 4597086Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba parcialment dins de la reserva viària de la C-32

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Constitueix un element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 23 Sup. finca 16.826 m2Ref. cadastral finca 08029A005000230000XZ

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000210500DF59E0001FZ

ContextConjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural (A) de dues plantes i golfes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana 
principal. Aquesta façana es corona amb un muret mantenint el ràfec de la coberta en forma de cornisa. Les obertures 
de proporció vertical són de llinda plana. Les façanes estan arrebossades i pintades de blanc amb les finestres i les 
cantonades emmarcades en color gris imitant la pedra. A costat i costat s’adossen dos cossos (B i C) d’una sola planta 
amb coberta inclinada a dues vessants en la mateixa direcció que les del cos principal. A est i tancant el pati davanter 
s’hi situen diversos coberts d’ús agropecuari (D i E).

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona envoltada de camps de conreu molt a prop 
de Can Pauet dels frares. S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1+G habitatge obra arrebossada teules fusta223 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -55 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -54 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -43 m2
E No catalogat PB agrícolam2
F No catalogat PB agrícolam2
G No catalogat PB agrícolam2
H No catalogat PB agrícolam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. El conjunt mantindrà els 
acabats exteriors arrebossats i pintats del mateix color.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

Es preservarà el muret de coronació de la façana pricipal.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva viària del POUM.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves 
plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E No catalogat
F No catalogat
G No catalogat
H No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana lateral Façana posterior

Safareig Volum complementari

Volum complementari est Volums complementaris

Façana principal Façana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Pauet dels frares C-46

Indret / Adreça riera d'Agell, 26 (B)

LOCALITZACIÓ

451046 y = 4596999Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba dins de la reserva viària i edificatòria del POUM

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació de qualitat arquitectònica anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Constitueix un element 
configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 22 Sup. finca 13.544 m2Ref. cadastral finca 08029A005000220000XS

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000210600DF59E0001MZ

AccésConjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes i golfes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
Aquesta façana es corona amb un muret amb balustrada on es grafia: Any 1933 mantenint el ràfec de la coberta en 
forma de cornisa. Les obertures de proporció vertical les de la planta baixa  són d’arc escarser mentre que les de la 
primera planta són de llinda plana, totes tenen un element decoratiu inspiració vegetal. Les façanes estan 
arrebossades i pintades de color clar els detalls decoratius en blanc. A costat i costat s’adossen dos cossos d’una sola 
planta amb coberta inclinada a una sola vessants amb els careners perpendiculars a façana i amb uns petits murets. 
Ambdós amb una gran portalada d’arc escarser. A est i tancant el pati davanter s’hi situen diversos coberts d’ús 
agropecuari.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona envoltada de camps de conreu molt a prop 
de Can Teixidor Ballescà. S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1933

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1+G habitatge obra arrebossada teules fusta i alumini255 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -76 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -77 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules -56 m2
E No catalogat PB agrícolam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

Es preservarà el muret de coronació de la façana pricipal i les decoracions de les obertures de 
façana.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva viària del POUM.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves 
plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana principal Façanes posterior i est

Façana posterior Volum complementari

Volum complementari Volum complementari, part posterior

Conjunt des de la part posterior Façana principal

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Roqueta C-47

Indret / Adreça riera d'Agell, 22

LOCALITZACIÓ

451274 y = 4597139Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 21 Sup. finca 27.907 m2Ref. cadastral finca 08029A005000210000XE

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000210400DF59E0001TZ

ContextConjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural petita de d’una sola planta de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana 
principal. Aquesta façana es corona amb un muret d’obra vista i arrebossat. La porta principal és d’arc rebaixat i les 
dues finestres de llinda plana. A costat i costat s’hi adossen diferents coberts d’ús agropecuari. Davant d’aquests 
cossos se n’hi situa un altre i una figuera formant la sensació un petit carrer. A est del conjunt s’hi situa la bassa. 
Actualment es troba en desús.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona envoltada d’hivernacles molt a prop de 
Can Teixidor Ballescà. S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

Ús principal Habitatge. En desús Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

DolentVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció 1915

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal PB sense ús obra arrebossada teules -95 m2
B Complementari PB sense ús obra arrebossada fibrociment -94 m2
C Complementari PB sense ús obra arrebossada fibrociment -23 m2
D Complementari PB sense ús obra arrebossada fibrociment -44 m2
E Complementari PB sense ús obra arrebossada teules -36 m2
F No catalogat PB sense úsm2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. En cas de canvi d’ús o de 
rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats. En 
cas d'intervenció, cal adequar i millorar els acabats deteriorats i caldrà unificar o establir criteris de 
coherència de la volumetria, acabats i colors del conjunt.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu. Aquesta es situarà, en la mesura que 
sigui possible, en l'espai que ocupen els volums complementaris no catalogats.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai allargat front la façana principal i, en la mesura del possible, 
es conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a 
noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E Complementari
F No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Bassa Altres volums

Volum anex a est i façana posterior Volum anex a oest

Volum complementari posterior Volum complementari davanter i façana principal

Façana principal Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Fitó C-48

Indret / Adreça riera d'Agell, 11

LOCALITZACIÓ

450912 y = 4596848Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Es situa a 32 metres amb nul·la diferència de cotes respecte la Riera d'Agell. Pot ser 
afectada potencialment per inundabilitat.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 105 Sup. finca 51.608 m2Ref. cadastral finca 08029A007001050000XH

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 08029A007001050001MJ

Façana principalContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Edificació en forma d’ela de dues plantes amb coberta inclinada a dues vessants. Les obertures són de llinda plana. Es 
troba tancada per un mur que forma un pati davanter. Tot el conjunt es troba arrebossat i pintat d’un color taronjós.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell -per on s’hi accedeix- i el torrent de Maniu dins de la seu de 
Semillas Fitó, envoltat de les oficines i els hivernacles de l’empresa.

Ús principal Industrial Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la Riera d'Agell. Es troba dins de la finca de l'empresa Semillas Fitó

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció 1925

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 industrial obra arrebossada teules alumini352 m2
B No catalogat PB industrialm2
C No catalogat PB industrialm2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindran les façanes 
arrebossades i pintades del mateix color.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai que formen els cossos disposats en forma d'L i, en la 
mesura del possible, l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per 
a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B No catalogat
C No catalogat
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ALTRES IMATGES

Façana sud Façana nord
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Pujol C-49

Indret / Adreça riera d'Agell, 7

LOCALITZACIÓ

450910 y = 4596695Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 4.382 m2Ref. cadastral finca 000709800DF59E0001IZ

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000709800DF59E0001IZ

Façana estFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes i golfes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. Aquesta és simètrica, la porta principal es troba centrada i a sobre s’hi situa un senzill balcó. Totes les 
obertures de la façana principal són de llinda plana, excepte les tres petites finestres de les golfes que són d’arc de 
migpunt. La porta principal té una petita teuladeta. A oest s’hi adossa un cos de planta baixa de coberta inclinada a 
dues vessants amb el carener paral·lel a façana.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i el torrent de Maniu dins de la seu de Semillas Fitó, envoltat de 
les oficines i els hivernacles de l’empresa.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la Riera d'Agell. Es troba dins de la finca de l'empresa Semillas Fitó

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1+G habitatge obra arrebossada teules175 m2
B Complementari PB habitatge obra arrebossada teules76 m2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
arrebossat i pintat.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, l’arbrat 
existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, evitant 
enjardinaments de caràcter urbà.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
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ALTRES IMATGES

Façanes est i posterior Bassa
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Nan C-50

Indret / Adreça riera d'Agell, 5

LOCALITZACIÓ

451067 y = 4596772Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba dins de la reserva viària i edificatòria de la C-32

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Es situa adjacent al marge dret de la Riera d'Agell en zona potencialment inundable.
Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària. Constitueix un 
element configurador del paisatge.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 85 Sup. finca 26.189 m2Ref. cadastral finca 08029A007000850000XP

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000210900DF59E0001RZ

ConjuntContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural senzilla de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
La porta principal es troba lleugerament descentrada a est, en la planta baixa hi ha dues portes més d’arc escarser d’ús 
agrari, la resta d’obertures són de llinda plana. A la planta primera hi ha dos balcons. Adossat a la façana oest hi ha un 
petit cos de planta baixa de forma semicircular que forma una terrassa en planta primera. Al costat es troba la bassa. A 
est s’adossen perpendicularment diferents cossos d’ús agropecuari que conformen un pati a la part davantera de la 
casa a la vegada que configuren el camí al costat de la riera d’Agell. Al pati s'hi consreva l'era de cairons.Tot el conjunt 
es troba arrebossat i pintat de blanc.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell -per on s’hi accedeix- i el torrent de Maniu. Es troba al costat de 
l’autopista C-31 i la riera d’Agell envoltat de camps de conreu i hivernacles.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de la Riera d'Agell

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules fusta462 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teules204 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada aterrassada fusta49 m2
D Complementari +1 agrícola obra arrebossada teules fusta192 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.Es mantindrà l'acabat exterior 
del conjunt arrebossat i pintat d'un color unitari. En cas de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes 
de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva viària de la C-32

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació el pati, s'endreçarà l'espai i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves 
plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es conservarà l'era de cairons i la bassa. En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures 
enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana nord Exterior

Façana principal Façana conjunt

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Triscat C-51

Indret / Adreça carretera Nacional II, 43

LOCALITZACIÓ

450808 y = 4596517Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 66 Sup. finca 19.430 m2Ref. cadastral finca 08029A007000660000XI

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000605000DF59E0001QZ

AccésContext

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural senzilla de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
La façana és de composició simètrica amb dues grans portes a planta baixa i dos petits balcons a planta primera sobre 
d’aquestes portes. . A costat i costat s’hi adossa un cos de planta baixa, el del costat oest de coberta plana i el d’est ce 
coberta inclinada a una sola vessant. A est, després d’un petit camí, se situa una renglera de coberts d’ús agropecuari 
formant un pati davanter on es troben dos grans plataners.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i el torrent de Maniu -per on s’hi accedeix-. Es troba envoltada 
de camps de conreu i alguns hivernacles.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'accedeix des de la carretera N-II i també des del torrent del Maniu

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules304 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teules58 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules64 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules42 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
del conjunt arrebossat i pintat d'un color unitari.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Per a l'admissió de l'ús d'equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla 
especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves 
plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana est Façanes est i posterior

Façana oest

Façana principal Façanes principal i est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Noé C-52

Indret / Adreça carretera Nacional II, 51

LOCALITZACIÓ

451069 y = 4596477Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 88 Sup. finca 13.398 m2Ref. cadastral finca 08029A007000880000XF

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000710200DF59E0001SZ

ConjuntContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta 
façana es corona amb un muret rematat amb maó pla. La porta principal està centrada i a sobre s’hi disposa un balcó. 
La finestra de la planta baixa a est és d’arc escarser, la resta d’obertures són de llinda plana. A est s’hi adossa un gran 
cobert d’ús agrari que se situa formant una ela amb el volum principal, conformant un pati davanter. Els conjunt està 
arrebossat i pintat de blanc.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i el torrent de Maniu. Es troba envoltada de camps de conreu.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trenacant de la carretera N-II

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1951

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules208 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada teules159 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada plana34 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
del conjunt arrebossat i pintat d'un color unitari.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

Es preservarà el muret de coronació de la façana principal.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. L'ús d'equipament o servei comunitari caldrà 
justificar que necessàriament s’ha d’implantar a la zona costanera C2 (PDUSC) i no hi hagi 
possible ubicació alternativa en altres sòls de menor nivell de protecció. Per a l'admissió de l'ús 
d'equipament o servei comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es 
requerirà la tramitació d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’arbrat, en especial la palmera, existent al seu entorn immediat i el que segueix el camí 
fins al volum C. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments 
de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-
lo com un espai obert, només admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament 
o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior Façana principal i annex a oest

Annex a oest Volums est, façana principal

Volums complementaris, façana posterior

Façana principal Façana est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Santa Margarida C-53

Indret / Adreça carretera Nacional II, 53

LOCALITZACIÓ

451222 y = 4596525Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria EPA (Espai de Protecció Arqueològica)

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba parcialment dins de la reserva viària i edificatòria de la C-31

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària. Dóna nom al pla de 
Santa Margarida, on hi ha restes arqueològiques.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 12 Sup. finca 4.397 m2Ref. cadastral finca 08029A007000120000XW

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000710100DF59E0001EZ

ConjuntContext

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Les 
obertures són de llinda plana, sobre la porta principal hi ha un balcó. A oest s’hi adossa un cos de planta baixa de 
coberta plana. A la part posterior d’aquests dos cossos s’hi adossa un cobert d’una sola planta de coberta inclinada a 
dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. A est s’hi adossa un altre cos de dues plantes de 
coberta inclinada a dues vessants de més profunditat que recull el cobert posterior. A est del conjunt hi trobem diferents 
coberts d’ús agropecuari.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i el torrent de Maniu just en l’encreuament de l’autopista C-31 i 
la carretera N-II. Es troba envoltada de camps de conreu.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trenacant de la carretera N-II

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1940

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules124 m2
B Principal +1 habitatge obra arrebossada teules168 m2
C Principal PB habitatge obra arrebossada aterrassada40 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules89 m2
E Complementari PB agrícola obra arrebossada teules105 m2
F No catalogat PB agrícolam2
G No catalogat PB agrícolam2
H No catalogat PB agrícolam2
I No catalogat PB agrícolam2
J No catalogat PB agrícolam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
del conjunt arrebossat i pintat d'un color unitari.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu, i sempre que es situi fora de la 
reserva edificatòria de la C-31.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva viària de la C-31

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions  L'element es troba dins d'un espai de protecció arqueològica i caldrà obtenir informe favorable de 
l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol intervenció, d'acord amb 
l'article 13.1.f.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Principal
D Complementari
E Complementari
F No catalogat
G No catalogat
H No catalogat
I No catalogat
J No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Façana posterior

Façana volum complementari Volums complementaris

Volums complementaris Volums complementaris

Façana principal Façanes principal i oest

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Horta Noe C-54

Indret / Adreça carretera Nacional II, 37

LOCALITZACIÓ

451017 y = 4596285Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc ---

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 16 Sup. finca 10.432 m2Ref. cadastral finca 08029A007000160000XG

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000710300DF59E0001ZZ

AccésContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta 
façana es corona amb un muret amb decoracions ceràmiques on es grafia: Horta Jaume Noé, mantenint el ràfec de la 
coberta en forma de cornisa. La porta principal d’arc de migpunt es troba descentrada a oest. La resta de finestres són 
de llinda plana, les de planta primera s’arrodoneixen en la part alta i sobresurt el trencaaigües. Al costat est s’hi adossa 
un cobert de planta baixa amb coberta inclinada d’una sola vessant amb carener perpendicular, la façana acaba amb 
un esglaonat arrodonit. Al costat oest s’hi adossen diversos coberts que formen una u on es situa la bassa semicircular.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i el torrent de Maniu. Es troba envoltada de camps de conreu i 
d’altres activitats lligades a la carretera N-II.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable i de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trenacant de la carretera N-II

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 20

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules228 m2
B Principal PB habitatge obra arrebossada aterrassada20 m2
C Principal PB habitatge obra arrebossada teules32 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules84 m2
E Complementari PB habitatge obra arrebossada teules106 m2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Es mantindrà l'acabat exterior 
del conjunt arrebossat i pintat d'un color unitari.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda del volum 
principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu.

Vol. no inclosos 
catàleg

Elem. especials a 
preservar

Es preserverà el muret de coronació de la façana principal, el portal d'arc de migpunt i les 
obertores arrodonides de la planta pis.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. L'ús d'equipament o servei comunitari caldrà 
justificar que necessàriament s’ha d’implantar a la zona costanera C2 (PDUSC) i no hi hagi 
possible ubicació alternativa en altres sòls de menor nivell de protecció. Per a l'admissió de l'ús 
d'equipament o servei comunitari que requereixi d'una important intervenció en l'entorn, es 
requerirà la tramitació d'un pla especial.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat, en especial 
les palmeres que marquen l'accés. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, 
evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb 
tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons convenientment 
justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions 

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Principal
D Complementari
E Complementari

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Façana oest i volum annex

Façana posterior Façana posterior

Volum annex

Façana principal Façana est

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Masó C-55

Indret / Adreça riera d'Agell, 8

LOCALITZACIÓ

451357 y = 4596842Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Potencialment inundable (Pla INUNCAT)
Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 15 Sup. finca 14.492 m2Ref. cadastral finca 08029A005000150000XX

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000210800DF59E0001KZ

AccésContext

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Conjunt de dues cases. La situada més a l’est és una casa rural (A) de dues plantes de coberta inclinada a dues 
vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta façana es corona amb un muret. Obertures de 
composició vertical, la porta principal està centrada i sobre d’aquesta s’hi disposa un balcó. A la part posterior 
d’aquesta casa hi trobem un cobert (C) d’ús agropecuari, el pou i la bassa circular. A la part davantera hi ha un pati 
amb un petit porxo. Al l’altre costat -costat oest- del camí d’accés s’hi troba l’altre casa (D), més petita, de planta baixa 
amb coberta inclinada de dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. La porta principal està centrada, 
les obertures són de composició vertical, de llinda planta, a la part superior les cantonades són arrodonides i es 
disposen d’un marc decoratiu. Davant de la casa hi ha un porxo de biguetes de formigó amb columnes salomòniques 
de maó. Es troba arrebossada i pintada d’un color grogós amb els detalls decoratius pintats en gris. A la part posterior 
de la casa s’hi adossen diferents coberts d’ús agrícola (D).

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona envoltada de camps de conreu molt a prop 
de la Càbila. S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 2 Titularitat PrivadaData construcció Anys 20

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules216 m2
B Principal PB habitatge obra arrebossada teules54 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada teules112 m2
D Complementari PB agricola obra arrebossada fibrociment108 m2
E Complementari PB habitatge obra arrebossada fibrociment54 m2
F Complementari PB habitatge obra arrebossada coberta plana25 m2
G No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius. Les dues cases mantindran 
l'acabat exterior arrebossat i pintat, cadascuna formant un conjunt amb els volums complementaris 
més propers.
Excepcionalment, amb els supòsits i condicions establertes en l'article 14 de les normes 
urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 20% de la superfície construïda dels volums 
principals en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu i sempre i quan s'ubiquin en un dels 
dos conjunts d'edificacions.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració del volum no inclòs en 
el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

El muret de coronació de la façana principal del volum A i les obertures arrodonides per la part 
superior de la façana principal del volum B.

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Algun ús es pot veure limitat en les plantes baixes per les mesures enfront al risc d’inudació. Es 
podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure l’espai front la façana principal dels dos volums principals i, en la m esura del 
possible, es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. 
S'utilitzaran espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. 
S'evitarà el tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai 
obert, només admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el baix risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Complementari
D Complementari
E Complementari
F Complementari
G No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Façana posterior

Pati Volum complementari

Volum complementari Volum complementari

Façana principal Façana est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

la Càbila C-56

Indret / Adreça riera d'Agell, 6

LOCALITZACIÓ

451421 y = 4596824Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria EPA (Espai de Protecció Arqueològica)

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Potencialment inundable (Pla INUNCAT)
Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 13 Sup. finca 14.983 m2Ref. cadastral finca 08029A005000130000XR

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000211900DF59E0001ZZ

ConjuntContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de petites dimensions d’una sola planta amb coberta inclinada a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana principal. La gran porta principal d’arc apuntat de maó vist es troba centrada amb una finestra 
de composició vertical i llinda plana a cada costat. La casa va créixer per la part posterior amb un volum més petit que 
segueix la façana sud i la coberta. Un gran cobert a nord de coberta inclinada a una sola vessant i un de més petit a la 
cantonada sud-est conformen en conjunt. Una mica més al nord es situa un cos de planta baixa amb coberta inclinada 
a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. Aquesta té dues portes, una de gran d’arc escarser 
i una més petita de llinda plana, una finestra de composició vertical i llinda plana i dues petites finestres d’arc de 
migpunt més elevades i centrades. Tot el conjunt està arrebossat i pintat d’un color clar, en alguns punts en mal estat.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona envoltada de camps de conreu molt a prop 
de Can Masó. S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31.

Ús principal Habitatge. En desús Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S’hi accedeix per un trencant del camí que discorre paral·lel a l’autopista C-31

Dolent

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

DolentVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció Anys 20

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal PB sense ús obra arrebossada teules67 m2
B Complementari PB sense ús obra arrebossada teules14 m2
C Complementari PB sense ús obra arrebossada rasilles100 m2
D No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes. Excepcionalment, amb els supòsits i condicions 
establertes en l'article 14 de les normes urbanístiques, s'admetrà una única ampliació d'un 30% de 
la superfície construïda del volum principal en casos justificats relacionats amb un ús col·lectiu, 
aquesta ampiació, en la mesura que sigui possible s'ubicarà aprofitant el volum (D) no catalogat.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’arbrat existent al seu entorn i al del volum complementaci (C). S'utilitzaran espècies 
autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana sud Façanes sud i posterior

Façana nord Entorn

Bassa Volum complementari

Façana principal Façanes principal i sud
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Cal Valencià C-57

Indret / Adreça c/ Primavera, 57

LOCALITZACIÓ

451458 y = 4596706Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Potencialment inundable (Pla INUNCAT). Es troba en zona inundable de la Riera 
d'Argentona segons es mostra als MAPRI.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 42 Sup. finca 19.079 m2Ref. cadastral finca 08029A005000420000XM

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000711600DF59E0001LZ

Façana estFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de tres plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. 
Aquesta és simètrica, la porta principal d’arc escarser es troba centrada i a sobre s’hi situa una finestra balconera amb 
una balustrada de formigó. En el moment de construcció de la masia només es va construir tres quartes parts del 
volum, restant amb un cobert en planta baixa el quadrant nord-oest. A les façanes laterals s’hi adossen dos cossos de 
planta baixa de coberta inclinada, el de l’oest a una sola vessant i el de l’est a dues vessants. Davant de la casa es 
conserva l’era de cairons semicircular. Al costat de l’era hi ha un cobert de planta baixa amb coberta a dues aigües, 
aquest es troba en bastant mal estat.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona envoltada de camps de conreu, s’hi 
accedeix des de la carretera N-II.

Ús principal En desús Ús secundari .

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat Si accedeix directament des de la carretera N-II

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

DolentVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals . Titularitat PrivadaData construcció 1900

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +2 sense ús obra arrebossada teules321 m2
B Complementari PB sense ús obra arrebossada teules35 m2
C Complementari PB sense ús obra arrebossada teules108 m2
D No catalogat PB agrícolam2
E No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Algun ús es pot veure limitat en les plantes baixes per les mesures enfront al risc d’inudació. Es 
podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 3

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.  L'element 
es troba dins d'un espai de protecció arqueològica i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme 
competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D No catalogat
E No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior Façanes principal i est

Era de cairons Volum d'ús agrícola

Volum annex Detall coberta volum annex

Façana oest Façana posterior
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Sans C-58

Indret / Adreça camí antic del mig, 54

LOCALITZACIÓ

451519 y = 4597455Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la C-32

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Potencialment inundable (Pla INUNCAT). La zona inundable de la Riera d'Argentona es 
troba a 15 metres de l'edificació sense arribar a l'edificació segons mostra el MAPRI.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 41 Sup. finca 7.950 m2Ref. cadastral finca 08029A005000410000XF

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002212200DF59G0001XH

Façana principalFotografia de context

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural senzilla formada per tres cossos, el central de dues plantes amb coberta inclinada a dues vessants i els 
laterals d’una sola planta amb coberta inclinada a una sola vessant. La part posterior del cos a oest és de coberta plana 
i s’utilitza com a terrassa, aquesta s’allarga per sobre del cobert d’ús agrari adossat a est de la casa. A la part posterior 
de la casa, tocant al camí del mig hi ha un petit volum d’una sola planta amb coberta plana que podria ser un habitatge 
anterior a la casa. Al costat d’aquest i adossat a la façana nord hi ha un altre cobert de planta baixa d’ús agropecuari.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona envoltada de camps de conreu, s’hi 
accedeix des de l’antic camí del mig.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des de l'antic camí del mig

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció Anys 30

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules132 m2
B Principal PB habitatge obra arrebossada teules66 m2
C Principal PB habitatge obra arrebossada aterrassat65 m2
D Principal PB habitatge obra arrebossada aterrassat47 m2
E No catalogat PB habitatgem2
F No catalogat PB habitatgem2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva viària de la C-32

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Principal
D Principal
E No catalogat
F No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Façana posterior

Façana posterior Bassa

Façanes principal i est Façanes principal i est

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Masvidal C-59

Indret / Adreça riera d'Argentona, 9 (A)

LOCALITZACIÓ

451520 y = 4597442Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions Es troba dins de la reserva viària del POUM

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Potencialment inundable (Pla INUNCAT). La zona inundable de la Riera d'Argentona es 
troba adjacent a la façana de l'edificació.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 3 Sup. finca 38.515 m2Ref. cadastral finca 08029A005000030000XP

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002212300DF59G0001IH

Façanes oest i principalFaçana principal
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural petita d’una sola planta amb coberta inclinada d’una sola vessant amb el carener a la façana principal. 
Aquesta és simètrica amb la porta, amb una petita teuladeta, al centre i una finestra a cada costat. A est s’hi adossa un 
cos de dues plantes amb coberta inclinada d’una sola vessant amb el carener a la façana. Davant d’aquest hi ha un 
altre cobert. A est de la casa hi ha la bassa i altres petits coberts. Marcant el camí d’accés a la casa s’hi situen dos 
grups de coberts, en el que queda més allunyat de la casa hi havia hagut un petit habitatge.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona -des d’on s’hi accedeix-  envoltada de 
camps de conreu.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant de la riera d'Argentona

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 2 Titularitat PrivadaData construcció 1910

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules132 m2
B Complementari +1 habitatge obra arrebossada teules169 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment61 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment129 m2
E Complementari PB agrícola obra arrebossada teules88 m2
G No catalogat PB agrícolam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

-

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats per trobar-se en zona de reserva viària del POUM i en zona de risc 
d'inundació.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D Complementari
E Complementari
G No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana posterior Altres volums

Bassa Bassa i els altres volums

Volum situat a l'entrada

Façana principal i volum annex Façanes posterior i est

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Ca l'Esgleas C-60

Indret / Adreça riera d'Argentona,10

LOCALITZACIÓ

451629 y = 4597321Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Zona inundable en un període de retorn de 10 anys. La part est de la parcel·la es troba 
en zona de policia de la riera d'Argentona.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 4 Sup. finca 35.713 m2Ref. cadastral finca 08029A005000040000XL

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 002212500DF59G0001EH

ContextContext

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes i golfes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. La porta principal es troba descentrada centrada. Les finestres són quadrades i de llinda plana, llevat de les 
tres petites finestres de les golfes que són d’arc de migpunt. A la façana est s’hi adossa un petit cos de coberta a dues 
aigües i a la façana posterior s’hi adossa un gran cobert de dues plantes amb coberta inclinada a dues vessants, 
lleugerament més baix que el volum de la casa. Darrera d’aquest conjunt s’hi situen més coberts d’ús agropecuari i al 
costat del pi que marca el camí d’accés hi ha dues basses circulars.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona -des d’on s’hi accedeix-  envoltada de 
camps de conreu.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant de la riera d'Argentona

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1900

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1+G habitatge obra arrebossada teules258 m2
B Complementari +1 agrícola obra arrebossada teules430 m2
C Complementari PB habitatge obra arrebossada teules35 m2
D No catalogat PB agrícolam2
E No catalogat PB agrícolam2
F No catalogat PB agrícolam2
G No catalogat PB agrícolam2
H No catalogat PB agrícolam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats pel risc d'inundació. Els usos permesos es desenvoluparan a la planta pis 
del volum principal mentre que la seva planta baixa es destinarà exclusivament a magatzem, 
instal.lacions i serveis auxiliars.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D No catalogat
E No catalogat
F No catalogat
G No catalogat
H No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façanes principal i est Façana est

Façana oest Façana posterior

Façanes posterior i est Altres volums

Accés Façanes principal i oest

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Cot C-61

Indret / Adreça riera d'Argentona,18

LOCALITZACIÓ

451624 y = 4597178Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Zona inundable en un període de retorn de 10 anys de la riera d'Argentona
Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956).

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 6 Sup. finca 7.904 m2Ref. cadastral finca 08029A005000060000XF

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000212100DF59E0001SZ

AccésFotografia de context

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dos cossos de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana 
principal. Aquesta façana es corona amb un muret que en el centre és més alt per a la disposició d’un rellotge de sol de 
peces ceràmiques. La porta es troba descentrada, les tres finestres de la planta primera són de composició vertical, 
mentre que la de la planta baixa és més ample. A est s’hi adossa un volum de la mateixa alçada i profunditat però d’un 
sol cos. Adossat a aquest hi ha un altre cos de planta baixa amb coberta plana utilitzada com a terrassa on s’hi troba el 
pou. Al costat hi ha dues basses circulars. Davant, deixant el pas del camí d’accés, s’hi situen dos coberts d’ús agrícola 
tots dos amb coberta inclinada a dues vessants però de volums diferents.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona -des d’on s’hi accedeix-  envoltada de 
camps de conreu.

Ús principal Habitatge. En desús Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant de la riera d'Argentona

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció Anys 20

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 sense ús obra arrebossada teules268 m2
B Complementari PB sense ús obra arrebossada teules25 m2
C Complementari PB sense ús bra arrebossada teules60 m2
D No catalogat PB agrícolam2
E No catalogat PB agrícolam2
F No catalogat PB agrícolam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats pel risc d'inundació. Els usos permesos es desenvoluparan a la planta pis 
del volum principal mentre que la seva planta baixa es destinarà exclusivament a magatzem, 
instal.lacions i serveis auxiliars.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
S'endrecerà i es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del 
possible, es conservarà l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones 
per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de 
l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se 
per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D No catalogat
E No catalogat
F No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façanes principal i est Façana oest

Basses Façana principal i altres volums d'ús agrícola

Altres volums d'ús agrícola

Façana principal Façanes principal i est
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Codi Segur de Validació b23e81c1f41146928451c9ed79abae53001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/6728 - Data Registre: 14/12/2022 7:32:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099


PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Falions C-62

Indret / Adreça riera d'Argentona, 13

LOCALITZACIÓ

451411 y = 4597077Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana preferent

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Potencialment inundable (Pla INUNCAT). Els MAPRI mostren com una construcció és 
adjacent a la zona inundable de la riera d'Argentona. Aquesta finca també es troba 
adjacent al marge esquerra del torrent de Can Bartrina.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 7 Sup. finca 28.399 m2Ref. cadastral finca 08029A005000070000XM

Codi INE 08029

13c (C3)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000211700DF59E0001EZ

Façana principalFotografia de context

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural senzilla de dues plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
Totes les obertures són de composició vertical. La porta principal està centrada i a sobre s’hi disposa un balcó. 
L’arrebossat i pintat de les façanes es troba en força mal estat. Davant de la casa hi ha la bassa quadrada i adossada a 
aquesta un cos d’ús agrari de coberta inclinada a dues vessants.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona -des d’on s’hi accedeix-. Es troba junt al 
torrent de Bartrina envoltada de camps de conreu.

Ús principal Habitatge. En desús Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant de la riera d'Argentona

Dolent

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

DolentVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals - Titularitat PrivadaData construcció 1900

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 sense ús obra arrebossada teules214 m2
B Complementari PB agrícola obra arrebossada fibrociment60 m2
C No catalogat PB agrícolam2
D No catalogat PB agrícolam2

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Es podran destinar als usos admesos tots els volums catalogats ajustant-los per a garantir la seva 
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 1

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
S'endrecerà i es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del 
possible, l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran espècies autòctones per a noves 
plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el tancament de l'entorn de 
l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només admetent-se per raons 
convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C No catalogat
D No catalogat

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana est Façana oest

Façana posterior Bassa

Bassa i altres volums d'ús agrícola Altres volums

Façana est Detall façana est

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Horta del pi C-63

Indret / Adreça riera d'Argentona, 16

LOCALITZACIÓ

451702 y = 4596935Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions El molí agrícola de la finca és BPU com a obra civil

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Zona inundable en un període de retorn de 10 anys i adjacent a la zona de policia de la 
riera d'Argentona.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 1 Sup. finca 31.635 m2Ref. cadastral finca 08029A005000100000XM

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000211800DF59E0001SZ

ConjuntContext

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de dues plantes amb la coberta inclinada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. 
Aquesta de composició simètrica té la porta centrada. Les obertures de la planta baixa són d’arc escarser, mentre que 
les de la planta primera són de llinda plana emmarcades. Les façanes es troben arrebossades i pintades de color blanc 
i groc. A oest es troba adossada la bassa rectangular amb safareig feta d’obra de fàbrica. A est s’adossa un cos de 
planta baixa amb coberta inclinada d’una sola vessant i més a est un segon habitatge. A la façana posterior s’hi adossa 
un altre cos de coberta inclinada a dues vessants. Darrera del conjunt hi ha el molí agrícola pensat per bombar aigua 
considerat BPU com a obra civil. Davant de la casa es conserva l’era de cairons envoltada per un muret rematat amb 
maons al sardinell.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona -des d’on s’hi accedeix a través d’un 
trencant-, l’accés a la casa es produeix per una doble filera de palmeres. Es troba envoltada de camps de 
conreu.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat S'hi accedeix des d'un trencant de la riera d'Argentona

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1943

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +1 habitatge obra arrebossada teules244 m2
B Complementari PB habitatge obra arrebossada teules66 m2
C Complementari PB habitatge obra arrebossada teules64 m2
D No catalogat +1 habitatgem2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats pel risc d'inundació. Els usos permesos es desenvoluparan a la planta pis 
del volum principal mentre que la seva planta baixa es destinarà exclusivament a magatzem, 
instal.lacions i serveis auxiliars.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 2

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es preservarà l'era de cairons i el muret que l'envolta de davant de l'element i el molí agrícola 
considerat BPU com a obra civil. En cas que fos necessari, caldrà adoptar mesures enfront el risc 
d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Complementari
C Complementari
D No catalogat
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

ALTRES IMATGES

Façana oest Façana posterior

Molí Era de cairons

Detall de l'era Segon habitatge

Façana principal Façana est
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Can Boix C-64

Indret / Adreça carretera Nacional II, 59

LOCALITZACIÓ

451586 y = 4596792Coordenades UTM x =

Qualificació Agrícola de plana costaner

PDUSC Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2)

Nivell prot.
Categoria

PTPMB Sòl de protecció territorial

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Zona inundable en un període de retorn de 10 anys i la part est de la parcel·la en zona 
de policia de la riera d'Argentona.

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació anterior a 1956 (apareix a l’ortofoto i al cadastre de 1956). Té vinculació agropecuària.

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 5 Parcel·la 11 Sup. finca 18.587 m2Ref. cadastral finca 08029A005000110000XO

Codi INE 08029

13b (C2)

Plànol de localització Ortofoto

Ref. cadastral edif. 000212000DF59E0001EZ

ContextContext
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Casa rural de tres plantes de coberta inclinada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. 
Davant de la façana principal hi ha un porxo a tot el llarg que s’utilitza de terrassa a la planta primera, l’arc de més a 
l’est està tancat incorporant-se l’espai al volum habitat. Les obertures són de composició apaïsada, de llinda plana i 
s’emmarquen amb una peça blanca. A est s’hi adossa un cos d’una planta de coberta plana, utilitzada com a terrassa, 
en primer terme i darrera un altre cos de coberta a dues aigües. A oest s’hi adossa un altre cos de dues plantes amb 
coberta inclinada a una aigua seguint la inclinació del cos principal lleugerament més baixa. La planta primera d’aquest 
cos és una galeria amb les obertures d’arc escarser. Davant del conjunt els cairons de l’era han estat substituïts per 
toves. La bassa se situa a l’est del conjunt amb uns grans coberts d’ús agropecuari.

Context Se situa a la plana litoral entre la riera d’Agell i la riera d’Argentona envoltada de camps de conreu. S’hi 
accedeix des de la carretera N-II.

Ús principal Habitatge Ús secundari -

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de pou propi
Energia Disposa de subministrament elèctric
Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis
Accessibilitat Si accedeix directament des de la carretera N-II

Bo

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

BoVolums principal Altres volums

Altres Disposa de xarxa de telefonia

Nombre d'htges actuals 1 Titularitat PrivadaData construcció 1902

Croquis

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície
A Principal +2 habitatge obra arrebossada teules492 m2
B Principal +1 habitatge obra arrebossada teules78 m2
C Complementari PB agrícola obra arrebossada aterrassada42 m2
D Complementari PB agrícola obra arrebossada teules82 m2
E No catalogat PB agrícolam2
F No catalogat PB agrícolam2
G No catalogat PB agrícolam2
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE CABRERA DE MAR

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Es conservarà la volumetria i la tipologia del volum principal, els criteris de composició i la 
proporció de les obertures de les façanes i els elements decoratius.

Vol. no inclosos 
catàleg

En cas d'intervenció en els volums catalogats, caldrà garantir la integració dels volums no inclosos 
en el catàleg. En cas de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i 
elements d'altres materials no adequats.

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Els usos estan limitats pel risc d'inundació. Els usos permesos es desenvoluparan a la planta pis 
del volum principal mentre que la seva planta baixa es destinarà exclusivament a magatzem, 
instal.lacions i serveis auxiliars.

Divisió horitzontal No es permet la divisió horitzontal
Nombre màx. d'htges admissibles 3

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC O ARTESANAL

PROFESSIÓ LIBERAL

EQUIPAMENT  

Ordenació  Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es 
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. S'utilitzaran 
espècies autòctones per a noves plantacions, evitant enjardinaments de caràcter urbà. S'evitarà el 
tancament de l'entorn de l'element amb tanques o portes preservant-lo com un espai obert, només 
admetent-se per raons convenientment justificades de funcionament o seguretat.

Altres condicions Es preservarà l'era de cairons de davant de l'element. En cas que fos necessari, caldrà adoptar 
mesures enfront el risc d'inundació de l'entorn.

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments 
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a 
les condicions de l’article 16.3.
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

Limitació usos 

Altres usos

HABITATGE TURÍSTIC

SERVEI COMUNITARI 
O CORPORATIU

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar
A Principal
B Principal
C Complementari
D Complementari
E No catalogat
F No catalogat
G No catalogat
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ALTRES IMATGES

Façana posterior Façanes posterior i oest

Era de cairons Altres volums d'ús agrícola

Altres volums d'ús agrícola Detall coberta volum annex

Façana principal Façana est
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