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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

1.1 Objecte 

L’objecte del Pla especial és la identificació i l’ordenació urbanística de les masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Cabrera de Mar que siguin susceptibles de 
preservació, recuperació o rehabilitació, ateses les raons històriques, arquitectòniques, ambientals, 
paisatgístiques o socials que hi puguin concórrer. Aquest Pla especial estableix la normativa general que 
és d’aplicació per a cada element inclòs al catàleg, així com les condicions específiques d’ordenació i de 
règim d’usos de forma individualitzada per a cada masia o casa rural. 

La motivació principal del Pla és la conservació i recuperació del patrimoni construït de masies, cases rurals 
i altres construccions en sòl no urbanitzable de Cabrera de Mar. Regulant-ne les condicions d’ordenació i 
d’edificació, així com els usos que hi són permesos, que siguin compatibles amb el medi rural en que 
s’emplacen i amb les activitats admeses per la normativa urbanística vigent. 
 
 
1.2 Promoció i redacció 

El Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable és 
promogut per l’Ajuntament de Cabrera de Mar en col·laboració amb la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. L’equip 
redactor del Pla és Interlands® ciutat i territori SL, codirigit pels arquitectes Joan Josep Murgui Luna i 
Sílvia Compta Reventós. 
 
 
1.3 Àmbit territorial 

L’àmbit territorial d’aquest Pla especial comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi de 
Cabrera de Mar, classificat com a tal pel vigent Pla d’ordenació urbana municipal (aprovat el 19/03/2015 
i publicat el 17/07/2015). Té una superfície aproximada d’unes 651 hectàrees que representa entorn d’un 
70% del total del terme municipal (de 893 ha). 

 
 

Plànol de situació. Elaboració pròpia sobre base cartogràfica de l’ICGC 
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1.4 Conveniència i oportunitat 

El vigent POUM de Cabrera de Mar de 2015 només recull una petita relació de construccions en el sòl 
no urbanitzable susceptibles a ser catalogades i en el seu article 294 remet a la redacció d’un Pla especial 
de masies, cases rurals i altres construccions en el sòl no urbanitzable. 
 
Resulta procedent la redacció del present Pla especial als efectes de regular normativament les 
condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús de les masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable que siguin susceptibles de recuperació o rehabilitació en els termes establerts per la 
legislació urbanística vigent. 
 
 
1.5 Contingut 

El present Pla especial conté la documentació següent: 
 

Document A. Memòria informativa i justificativa 
 

Document B. Normativa urbanística 
 

Document C. Fitxes dels elements inclosos al catàleg 
 

Document D. Plànols 
 
Els Documents B i C constitueixen el cos normatiu d’aquest Pla especial. El Document B conté la 
normativa urbanística general d’aplicació per al conjunt dels elements inclosos al Pla. El Document C 
incorpora una fitxa individualitzada per a cada masia o casa rural, que conté la descripció de les seves 
característiques i del seu entorn, la justificació de les raons per a la seva recuperació i preservació, i les 
determinacions normatives específiques pel que fa a les condicions d’ordenació de l’edificació i l’entorn, 
així com el règim d’usos.  

Complementa i acompanya el present document l’estudi ambiental estratègic (EAE) en el marc del 
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
 
1.6 Planejament urbanístic i territorial  
 

1.6.1 Planejament vigent d’abast territorial  
 
Pla territorial metropolità de Barcelona 
 

Pel que fa al seu encaix territorial, el planejament urbanístic de Cabrera de Mar té com a primer referent 
la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprovà el Pla territorial general de Catalunya (PTGC). El Pla 
territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat en data 
20 d’abril de 2010, va concretar i desenvolupar les determinacions del PTGC, i constitueix el marc legal 
i conceptual on inscriure els diversos instruments d’ordenació urbanística de Cabrera de Mar. 
 

El PTMB conté normes d’aplicació directa i directius vinculants per als instruments de planejament 
urbanístic i per a la planificació sectorial. D’acord amb les determinacions contingudes a les Normes 
d’ordenació territorial del PTMB, els àmbits conceptuals que regula s’articulen en tres categories: 
 

• El sistema d’espais oberts 
• El sistema d’assentaments 
• El sistema d’infraestructures de mobilitat 

D’acord amb l’objecte del present Pla especial, s’exposen a continuació les determinacions del PTMB 
pel que fa al sistema d'espais oberts, als sistemes d’assentament i als sistemes d’infraestructures de 
mobilitat que poden tenir incidència en els sòls no urbanitzables de Cabrera de Mar. 
 
Sistema d’espais oberts 

El PTMB parteix de la noció que els espais oberts són una part estructurant fonamental del territori 
metropolità dels qual depèn, en molt bona mesura, el benestar dels ciutadans. Fa referència als 
problemes tradicionalment més destacats en la configuració dels espais oberts metropolitans: la manca 
de connexió entre els espais protegits i la manca de protecció de molts espais oberts situats a les planes, 
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amb risc d’una incorporació innecessària al procés d’urbanització. Estableix una matriu d’espais oberts 
interconnectats amb els objectius següents: 
 

• Garantir la diversitat del territori i preservar-ne la matriu biofísica. 
• Protegir els espais naturals agraris i no urbanitzables. 
• Preservar el paisatge com a valor social i actiu econòmic. 
• Moderar el consum de sòl. 
 

 
 

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). Plànol 1.2. Espais oberts. Proposta. 

 
El PTMB distingeix tres categories bàsiques d’espais oberts, en funció del seu nivell de protecció: 

• Espais de protecció especial pel seu interès natural i/o agrari. Inclou aquells espais en que 
concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu pel que fa a les possibilitats 
de transformació que els poguessin afectar. En el cas de Cabrera de Mar, el PTMB defineix com a 
espais de protecció especial els sòls inclosos en espais de protecció jurídica supramunicipal (l’espai 
PEIN i els espais costaners inclosos en el PDUSC) i en la zona d’Agell ampliant l’espai PEIN cap al 
sud i en una franja paral·lela a C-32. 

 

• Espais de protecció especial de la vinya. A Cabrera de Mar el PTMB no inclou cap espai d’aquesta 
categoria. 

 

• Espais de protecció preventiva. Inclou els espais classificats com a no urbanitzables en el 
planejament urbanístic que no han estats considerats espais de protecció especial. El PTMB 
estableix la seva protecció preventiva, sense perjudici que, mitjançant el planejament d’ordenació 
urbanística municipal i en el marc de les estratègies establertes per a cada tipus d’assentament, es 
puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau. En el cas de Cabrera de 
Mar, el PTMB inclou sòls urbanitzables i no urbanitzables d’Agell i de zones puntuals properes al 
nucli urbà de Cabrera. 

 
El PTMB reconeix l’àmbit PEIN Conreria-Sant Mateu-Céllecs, reconeix l’àmbit del PDUSC, defineix com 
a corredor fluvial la riera d’Argentona i també situa un connector d’espais de protecció pel seu interès 
natural i ambiental amenaçat per la pressió urbana que discorre paral·lel a la C-32 unint l’espai PEIN 
amb la plana agrícola protegida pel PDUSC. 
 
En el plànol 5 del Pla especial es grafia la localització de les masies, cases rurals i altres construccions 
que s’inclouen al catàleg, amb la seva corresponent numeració, sobre la transcripció de la proposta 
d’espais d’oberts del Pla territorial metropolità de Barcelona.  
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Sistema d’assentaments 
 
El PTMB inscriu Cabrera de Mar en el tipus d’assentaments qualificats com a continus urbans 
intermunicipals. El nucli urbà de Cabrera es defineix com a centre urbà i la zona del Pla de l’Avellà com 
a nova centralitat urbana. Per als centres urbans el PTMB preveu un reforçament de les funcions urbanes 
així com la dotació dels espais i equipaments necessaris que permetin compaginar el desenvolupament 
d’aquestes funcions amb un elevat nivell de qualitat de vida dels seus ciutadans. Pel què fa a les noves 
centralitats el PTMB les considera especialment indicades per a la localització d’equipaments d’escala 
supralocal així com àrees d’activitat econòmica intensiva. Aquestes seran contigües i integrables als 
teixits urbans existents i hauran de tenir una elevada accessibilitat en transport col·lectiu. 

 
 

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). Plànol 2.3 Sistema urbà. Estratègies urbanes 

Sistema d’infraestructures de mobilitat 

Pel què fa a les infraestructures viàries, el PTMB destaca la presència de l’autopista C-32 i qualifica la 
B-502 i la C-31-F de vies integrades. Pel què fa a actuacions, en preveu dues: 
 

a) una nova via suburbana secundària, complementària a la C-32 a tot el Maresme i distribuïdora de 
la C-32 entre Montgat i Pineda de Mar 
 

b) una actuació de millora sense especificar en la via integrada que és la N-II 
 
Pel què fa a la xarxa de transport públic el PTMB proposa una línia de Bus-VAO Barcelona- Mataró per 
la C-32 passant pel terme de Cabrera de Mar. Segons el PTMB, aquestes plataformes han de permetre 
als autobusos assolir temps de viatge més competitius. 
 
Pel què fa a la xarxa ferroviària, el PTMB proposa el trasllat del traçat ferroviari de la línia Barcelona-
Mataró de rodalies. Aquest en el seu pas pel terme municipal de Cabrera de Mar aniria paral·lel a la N-
II en el seu costat nord des del límit amb Mataró i fins al torrent de les Barraqueres on giraria per anar a 
buscar el límit entre el sòl urbanitzable i el sòl urbà en el Pla de l’Avellà fins al límit amb Vilassar de Mar. 
Dos dels elements que es cataloguen en el present Pla especial quedarien en la reserva de sòl per al 
nou traçat ferroviari (C-18.La Creu Verda i C-22.Horta Rovira). 
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PTMB. Plànol 3.3 Infraestructura viària. Xarxa proposada i Plànol 3.1 Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Xarxa 
proposada 
 
 
Pla director urbanístic del sistema costaner 
 
El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), aprovat definitivament per resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 25 de maig de 2005 (DOG de Catalunya de 16 de 
juny de 2005). 

El PDUSC es refereix als sòls no urbanitzables i als sòls urbanitzables no delimitats situats en una franja 
de 500 metres de profunditat des de la línia de la costa. El PDU proposa diverses mesures de regulació 
urbanística, establint la categoria de sòl no urbanitzable costaner (UTR-C), amb quatre subcategories, i 
de sòl costaner especial (UTR-CE), a les quals el planejament urbanístic municipal s'hi ha d'adaptar. 

 
 

PDUSC. Plànol d’ordenació 
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El sòl no urbanitzable costaner (UTR-C) es subdivideix en: 
 

• Sòl no urbanitzable costaner inclòs en PEIN (CPEIN) 
• Sòl no urbanitzable costaner 1 (NU-C1) 
• Sòl no urbanitzable costaner 2 (NU-C2) 
• Sòl no urbanitzable costaner 3 (NU-C3) 
 
Els sectors delimitats pel PDUSC en el sòl no urbanitzable del terme municipal de Cabrera de Mar són 
els següents: 
 

• UTR-C 128. Riera d'Argentona 
Subcategoria C1 
Superfície: 5,8 ha 
Planejament: sòl no urbanitzable (sistema hidrogràfic) 
 

Es tracta de l'àmbit corresponent a la riera d'Argentona (termes municials de Mataró i Cabrera de 
Mar). Es recomana preservar totalment l'àmbit de possibles aprofitaments urbanístics, tot establint 
criteris especials de protecció fluvial. 

• UTR-C 129. Les Ribes 
Subcategoria C2 
Superfície: 61,47 ha 
Planejament: sòl no urbanitzable (agrícola, sistema viari) 
 

Es tracta de l'àmbit corresponent als sòls agrícoles situats per sobre de la carretera N-II, fins al límit 
dels 500 m, entre la riera d'Argentona i el vial d'accés a la C-32 des de la N-II. Es recomana preservar 
l'àmbit de possibles aprofitaments urbanístics per tal d'assegurar la continuïtat i preservació d'espais 
de valor agrícola i paisatgístic. 

• UTR-C 130. Riera de Cabrera 
Subcategoria C2 
Superfície: 209,3 ha 
Planejament: sòl no urbanitzable (agrícola, sistema viari) 
 

Es tracta de l'àmbit corresponent als sòls agrícoles situats per sobre de la carretera N-II, fins al límit 
dels 500 m, entre el vial d'accés a la C-32 des de la N-II i el límit amb el terme municipal de Vilassar 
de Mar. Es recomana preservar l'àmbit de possibles aprofitaments urbanístics per tal d'assegurar la 
continuïtat i preservació d'espais de valor agrícola i paisatgístic. 

D'altra banda, el PDU delimita com a sòl no urbanitzable costaner en la categoria C-3 els sòls agrícoles 
situats per sobre del límit dels 500 m -des de la línia de la costa fins arribar a l'autopista C-32- i la part 
adjacent al terme municipal de Cabrils que resta per sobre l'autopista fins al límit del Parc natural (PEIN). 

 

Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per a sectors de sòl urbanitzable 
delimitat sense el pla parcial  

Aquest PDU (PDUSC-2) aprovat de desembre de 2005 és un instrument complementari al PDUSC. Es 
va redactar amb la finalitat d’ampliar les seves determinacions aplicant un major nivell de protecció 
normativa a valors característics i a la regulació del procés i les condicions de desplegament dels sectors 
de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat. A Cabrera de Mar s’hi troba el sector UP-10, situat 
entre el traçat de la N-II i l’eix ferroviari. El POUM vigent, redactat i tramitat posteriorment a aquest Pla 
director, classifica una part dels sòls d’aquest sector -als entorns de la riera de Cabrera- com a sòl no 
urbanitzable i l’altre part com a sòl urbanitzable delimitat. 
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PDUSC-2. Plànol d’ordenació 

 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs 

Aprovat per acord del Govern de la Generalitat el 25 de maig de 2004 i publicada la seva aprovació en 
el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004. A més a més és d’aplicació allò establert en la Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d'espais naturals, el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais 
d'interès natural, l’Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, l’Acord GOV/150/2014, de 4 de 
novembre. 

L'objecte del Pla especial és la delimitació definitiva d'aquest espai inclòs en el Pla d'espais d'interès 
natural, així com l'establiment de totes aquelles altres determinacions necessàries per a l'adequada 
protecció del seu medi natural i del seu paisatge, d'acord amb els objectius formulats per aquest Pla 
especial. En concret, es consideren aquells elements naturals més excepcionals que es situen en aquest 
espai i són poc representats a la resta del territori català, així com aquells elements que són 
representatius dels ecosistemes de les serralades litorals septentrionals. Al mateix temps, es permet i es 
fomenta l'evolució dels sistemes naturals actuals cap a sistemes més madurs i en millor estat de 
conservació. 

D'acord amb les determinacions de la Llei 12/1985, d'espais naturals, del Pla d'espais d'interès natural 
(PEIN) es defineixen per al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant 
Mateu- Céllecs l’objectiu principal és protegir la diversitat biològica, el paisatge i els processos ecològics 
essencials, tot garantint la conservació dels sistemes naturals. Per a aconseguir-ho, el Pla estableix un 
marc d’articulació per a totes les administracions públiques que exerceixen les seves competències en 
relació a aquest espai.  

El propi Pla especial determina que el seu àmbit s’hauria de classificar com a sòl no urbanitzable en els 
plans d’ordenació urbanística municipal, per raó de la incompatibilitat que suposa la seva transformació, 
tenint en compte que aquest sòl té un règim de protecció especial derivat del Pla d’espais d’interès 
natural, instrument previst per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. El Pla especial completa 
el planejament urbanístic existent i concreta les possibilitats d'edificació, les condicions d'obertura de 
pistes, regulació d'usos i aprofitaments. 

El Pla especial regula els usos i aprofitaments dels recursos naturals amb l’objectiu de fer-los compatibles 
amb els objectius de conservació dels valors naturals de l'espai. En general s’admeten els usos i les 
activitats agrícoles, ramaderes, silvícoles i cinegètiques, establint-se algunes regulacions específiques 
en cadascuna de les zones que el Pla estableix. 
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Delimitació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria - sant Mateu - Céllecs. Elaboració pròpia 
amb la base cartogràfica de l’ICGC 

El Pla especial estableix cinc zones on es defineix una regulació específica per a cada una d'elles:  

-  Zona forestal (clau 1)  

- Zona forestal de recuperació (clau 2)  

-  Zona agrícola i d'espais oberts (clau 3)  

-  Zona d'equipaments i serveis (clau 4)  

-  Zona de regulació especial (clau 5) 

 
De tots els elements que es cataloguen en el present Pla especial, únicament n’hi ha dos situats dins del 
PE. C-05. Font picant i C-06. la Barceloneta. La C-05. Font picant es troba dins de la zona forestal de 
recuperació (clau 2). Aquesta zona inclou terrenys de caràcter forestal, amb predomini de pinedes, 
comunitats arbustives i prats secs en els quals es donen processos de recuperació de la coberta vegetal. 
Aquest element es troba dins d’una àrea recreativa amb berenador (equipament d’ús públic tipus C del 
PE de protecció). L’altre element, la C-06. Barceloneta, es troba dins de la zona de regulació especial 
(clau 5), subzona del massís de Montcabrer. Aquesta zona inclou terrenys que, per motiu del seu estat 
de conservació o de la seva unitat funcional o dels seus valors geològics, biològics o paisatgístics 
intrínsecs, són considerats de gran interès per a la conservació de la diversitat biològica i dels sistemes 
naturals en el conjunt de l'espai. 
 

1.6.2 Planejament municipal vigent: Pla d'ordenació urbanística municipal 

El planejament general vigent a Cabrera de Mar és el Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM). Aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona (CTUB) sessió de 

19 de març de 2015. Es va publicar en el DOGC número 6915 de 17 de juliol de 2015. 

Classificació, qualificació i usos en sòl no urbanitzable 

Pel que fa al sòl no urbanitzable de Cabrera de Mar, on es situen tots els elements objecte del present 
Pla especial, el POUM delimita aquells àmbits que comprenen àrees del territori municipal 
caracteritzades pel seu interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic, i aquelles altres que s’han 
considerat inadequades per al desenvolupament urbà en base al concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible aplicat en el POUM i d’acord amb l’article 3 del TRLU. 

Des del punt de vista de la qualificació del sòl no urbanitzable el POUM estableix tres qualificacions 
urbanístiques que delimiten les zones segons la seva tipologia i el seu ús principal: 

• Zona 13. Agrícola 
 

• Subzona 13a. Agrícola de pendent 
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• Subzona 13b (C2). Agrícola de plana costaner (franja de 500 metres PDUSC) 
 

• Subzona 13c (C3). Agrícola de plana preferent 
 

• Zona 14. Forestal 
 

• Zona 15. Protecció segons PEIN (Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la 
Conreria - Sant Mateu - Céllecs, aprovat per acord del Govern de la Generalitat el 25 de maig de 
2004) 

 
La normativa del POUM fixa el tipus d’activitats i intervencions admissibles en el sòl no urbanitzable i fixa 
disposicions particulars per a cada zona. 

 
 

POUM. Plànol d’ordenació O03. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl no urbanitzable 

En el Títol X. Inventari de construccions en sòl no urbanitzable de la normativa urbanística del POUM es 
fixen unes determinacions indicatives per al desenvolupament de l’inventari de construccions en sòl no 
urbanitzable en tant que el Catàleg no sigui aprovat. L’inventari inicial del POUM és un llistat no exhaustiu 
a que inclou vuit elements a l’espera de la redacció del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals 
i altres construccions en sòl no urbanitzable. 
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Dins d’aquest Títol X, en l’article 293. Condicions d’ús es determinen amb caràcter general els usos a 
que es podran destinar les masies que s’incloguin en el futur Catàleg, d’acord amb l’article 47 del TRLU: 

a) D'habitatge, quan es tracti de masies o cases rurals 

b) D'habitatge amb activitat econòmica d'ús turístic en masies o cases rurals 

c) Hoteler, amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament 

d) De turisme rural 

e) Educatiu en el lleure 

f) De creació artística o de producció artesanal 

g) D'exercici de professions liberals 

h) De restauració 

i) D'equipaments 

j) De serveis comunitaris o corporatius 

 
En el plànol 6 del Pla especial es grafia la localització de les masies, cases rurals i altres construccions 
que s’inclouen al catàleg del present Pla especial, amb la seva corresponent numeració, sobre la 
qualificació del sòl no urbanitzable del POUM vigent. 
 
 
1.6.3 Relació dels elements que es cataloguen i la seva qualificació en el planejament territorial 

i municipal  

CODI Nom PTMB PDUSC POUM 

C-01 Casa Vilalta Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-02 Can Serras Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-03 Molí d'en Lledó Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-04 Can Pau Mayol Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-05 Font Picant Protecció territorial - 15 Protecció segons PEIN 

C-06 la Barceloneta Protecció territorial - 15 Protecció segons PEIN 

C-07 Can Figueras Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-08 el Sindicat Protecció preventiva - Ep Equipaments privats 

C-09 Horta Prat Protecció preventiva - Xp Xarxa de camins paisatgístics 

C-10 Horta Vilaplana Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-11 Can Vicenç i Genís 
Vinyals 

Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-12 Can Maltes Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-13 Can Brassó Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-14 Caseta de can Mauri Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-15 Can Mauri Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-16 Can Viñals Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-17 Can Vinyals Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-18 La Creu Verda Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-19 Can Canal Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-20 Torre Vasca Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-21 Can Corberó Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-22 Horta Rovira Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-23 Can Auriano Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-24 Finca Vivé Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-25 Horta de les Monges Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-26 Torre Ametller Protecció especial - E Equipaments 

C-27 Can Carbonell Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-28 Can Sala Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-29 Can Parcala Protecció especial - 15 Protecció segons PEIN 

C-29 Can Parcala Protecció especial - 15 Protecció segons PEIN 
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CODI Nom PTMB PDUSC POUM CODI 

C-30 Can Gregori Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-31 Can Xacó - - 13a Agrícola de pendent 

C-32 Cal Rectoret Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-33 Can Valls Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-34 Can Basora Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-35 Can Pauet Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-36 Can Mora Agell Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-37 Can Orriols d'Agell Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-38 Torre Boet Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-39 Can Carbonellet Protecció preventiva - 13a Agrícola de pendent 

C-40 Mas Pujol Protecció preventiva - Ep /Vv Equipaments privats / Espais 
lliures de protecció 

C-41 Can Maynou Protecció especial - 13a Agrícola de plana preferent 

C-42 Can Roca Protecció especial - 13a Agrícola de plana preferent 

C-43 La Vendrella Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-44 Can Peric Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-45 Can Teixidor Ballescà Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-46 Can Pauet dels frares Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-47 Can Roqueta Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-48 Can Fitó Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-49 Can Pujol Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-50 Can Nan Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-51 Can Triscat Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-52 Can Noé Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-53 Santa Margarida Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-54 Horta Noe Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-55 Can Masó Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-56 la Càbila Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-57 Cal Valencià Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-58 Can Sans Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-59 Can Masvidal Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-60 Ca l'Esgleas Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-61 Can Cot Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-62 Can Falions Protecció territorial C3  13c  Agrícola de plana preferent 

C-63 Horta del pi Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

C-64 Can Boix Protecció territorial C2  13b Agrícola de plana costaner 

 
 

1.7 El territori 

1.7.1 Context territorial 

El terme municipal forma part de la comarca del Maresme. Té una extensió d’uns 9 km². S’estén entre 
la costa i la Serralada Litoral (el Parc Natural de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs, espai PEIN), entre 
Vilassar de Mar i Mataró, i limita també amb els termes d’Argentona i de Cabrils.  

Hi ha nombrosos torrents que davallen de les muntanyes i recorren el terme (la riera d’Argentona forma 
el límit, en part, amb Mataró). Les màximes altituds del municipi són el turó de Burriac (401 m), on 
s’aixeca el castell, al límit amb Argentona, el d’en Cirers (471 m), limitant amb Argentona i Cabrils i, més 
pròxim a la costa, el Montcabrer (319 m), límit amb Cabrils. D’entre aquests turons neixen les valls que 
donen lloc a torrents i rieres que estructuren el territori de Cabrera estenent-se per les planes agrícoles 
fins al mar. Aquests cursos d’aigua, amb pendents considerables als seus cons de recepció, són de 
conca petita i de poca longitud, fet que fa que la major part de l’any siguin rius secs i únicament drenen 
aigua provinent de muntanyes i valls en dies de pluja, sense avingudes ni riuades significatives. Aquestes 
rieres han funcionat tradicionalment com a camins naturals que comuniquen la costa amb l’interior. 
Aquests camins són els eixos estructurants del territori, dels seus assentaments i de les trames urbanes. 
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1.7.2 Aspectes socials i econòmics 

Població i habitatge 

  

Cabrera de Mar té una població de 4.787 habitants (Idescat a 1 de gener de 2021). Des de 1998 la 
població del municipi ha crescut de forma constant en dos períodes, de 1998 a 2010 i de 2015 a 2021. 
Entre els anys 2010 i 2015 hi va haver un estancament de la població. Des de 1998, la població ha 
crescut en 1186 habitants, això representa aproximadament un 30% i una taxa mitjana d’un 1,5% anual. 

  
 
La mitjana d’edat dels habitants de Cabrera de Mar és de 42 anys. La població menor de 15 anys és de 
767 persones i suposa el 16% del total. La població d’ entre 16 i 64 anys és de 3.140 i suposa el 66%del 
total. La població major de 65 anys és de 880 i suposa el 18%. Aproximadament hi ha el mateix nombre 
d’homes que de dones. 
 
Segons dades del darrer Cens d’habitatges de 2011 el municipi disposava llavors d’un parc de 2.264 
habitatges, dels quals 1.606 habitatges eren ocupats com a principals -un 71% del total-, 441 habitatges 
eren segones residències -un 19% del total- i 217 habitatges es trobaven buits -un 10% del total-. Uns 
150 d’aquests habitatges es troben en sòl classificat com a no urbanitzable pel vigent POUM. 
 

Economia i activitats en sòl no urbanitzable 

La base de l’economia del municipi tradicionalment ha estat l’agricultura, amb predomini de l’horticultura. 
A partir de la dècada del 1960, els camp de conreus (on continuen predominant els conreus d’horta i de 
plantes ornamentals amb la utilització d’hivernacles) han minvat en benefici de la indústria i el turisme. 
La indústria adquirí un desenvolupament important des de principis del segle XX, afavorida per la 
proximitat amb Mataró. 

Per a l’anàlisi de les activitats agropecuàries es disposa del Cens agrari, elaborat cada 10 anys per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Instituto Nacional de Estadística. Aporta informació sobre 
l’estructura de les explotacions agràries i ramaderes. El darrer Cens agrari disponible és de l’any 2020. 
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D’acord amb el darrer Cens agrari de 2020, el municipi comptava llavors amb unes 138 hectàrees de 
terres llaurades i unes 33 hectàrees de pastures permanents, de manera que en resulta una superfície 
agrícola utilitzada (SAU) d’unes 140 hectàrees –un 16% del terme municipal-, amb 47 explotacions 
censades amb terres. La gran majoria dels conreus són herbacis–un 93% de SAU. També hi ha censada 
alguna explotació de vinya.  

Actualment hi predominen els conreus herbacis de regadiu que produeixen patates, hortalisses i, 
sobretot, clavells i plantes ornamentals; més minoritaris són l’avicultura i els cultius de secà: cereals, 
vinya i garrofers. 

D’acord amb les dades de cultius declarats en la Declaració Agrària (DUN) 2020 accessibles des del 
Departament d’agricultura de la Generalitat, la majoria de cultius al sòl no urbanitzable de Cabrera de 
Mar són conreus hortícoles (patata, tomàquet, col i coliflor, albergínia, pebrot, bledes, espinacs, enciam, 
pastanaga, maduixa, carxofa...). A la zona d’Agell hi ha alguns camps de vinyes. En menor quantitat 
també es cultiven cereals (civada), lleguminoses (mongeta) i ferratges (veça i civada). 

En el mapa del dinamisme agrari del SITxell (Diputació de Barcelona), podem observar que la plana 
litoral i la zona de la riera d’Agell situada entre la serralada litoral i l’autopista tenen un dinamisme agrícola 
molt sòlid -el dinamisme agrari està format pel potencial econòmic del sector agrari i per l'estructura 
agrària del territori-. Dins del terme municipal hi ha altres zones de dinamisme agrícola moderat, zones 
de dinamisme forestal mitjà o moderat i algunes zones de dinamisme de prats i pastures moderat. 

   
 

Mapa del dinamisme agrari del SITxell (Diputació de Barcelona) 

 

1.7.3 Patrimoni arquitectònic 

La importància del patrimoni de Cabrera de Mar es remunta als temps en que el territori que avui ocupa 
el municipi havia estat la primera capital del Maresme. Ilturo va ser un important poblat ibèric que en 
temps romà canalitzava el tràfic comercial pel territori de la Laietania. Des d’aquells temps i fins avui s’ha 
conservat força bé tot aquest patrimoni. L’empremta del pas dels romans pel municipi es troba en molts 
masos i cases de pagès que en molts casos han aprofitat fonaments i murs de les antigues construccions.  
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L’època medieval és encara present al municipi pel Castell de Burriac, la parròquia de Sant Feliu i l’ermita 
de Santa Elena. Aquestes dues deriven d’antigues vil·les romanes i al voltant d’elles en l’època medieval 
s’hi construir una petita trama urbana on actualment es situa el nucli urbà de Cabrera i el veïnat de Santa 
Elena d’Agell respectivament. El Castell de Burriac, actualment en ruïnes, que consta de 1023 era una 
fortalesa de doble recinte de planta irregular allargada que s’adapta al terreny del cim on es troba. La 
capella de Sant Vicenç, nom que també rebé el castell, es situa a la banda est del recinte és troba també 
en ruïnes. Era un edifici molt petit d’una sola nau i capçalera plana, considerat bàsicament del s. XII, 
però aprofitant estructures anteriors.  

Cabrera de Mar és ric en masies que evidencien la importància històrica de l’agricultura al municipi. 
Aquests masos es van localitzar al voltant d’esglésies i ermites. Alguns d’aquests casos són els de Santa 
Elena i Sant Feliu que aglutinen els masos d’Agell i del nucli antic de Cabrera respectivament, o les 
masies de Can Segarra, Can Bartomeu, Can Lladó, Ca n’Orriols i Can Fontanals, que s’agrupaven al 
voltant de l’església de Sant Joan, avui desapareguda. Algunes d’aquestes grans masies han quedat 
englobades dins del nucli urbà i la resta es troben a la zona d’Agell. 
 

1.7.4 Patrimoni arqueològic 

Cabrera de mar presenta una forta concentració de restes i jaciments arqueològics. El patrimoni 
arqueològic del municipi és important tant per la seva extensió com per l’estat de conservació i la seva 
significació històrica. Es troben restes arqueològiques relatives a molts períodes històrics, des del 
Calcolític fins a l’època Medieval. Entre els segles II i I a.C. la població de Cabrera viu el seu moment de 
màxim esplendor, per la seva importància econòmica i política, i per la influència en la resta del territori. 

En el plànol d’ordenació O06 del POUM es localitzen un total de 49 jaciments arqueològics. Entre aquests 
els més destacables són els del Poblat ibèric de Burriac (BCIN) i els de l’assentament romà d’Ilturo el 
(jaciments de Can Benet, Can Rodon, Ca l’Arnau-Can Mateu). Quatre dels elements catalogats en el 
present Pla especial es troben en una àrea d’expectativa arqueològica (AEA) que delimita el POUM i vuit 
més s’hi situen en el límit o l’AEA es troba dins de la finca d’aquests elements. 

 
 

POUM. Plànol d’ordenació O06.Inventari de masies i cases rurals/inventari de patrimoni 
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Relació dels elements que cataloguen que tenen algun grau de protecció patrimonial.  

CODI Nom Protecció Patrimonial 

C-07 Can Figueras EPA (Espai de Protecció Arqueològica) 

C-13 Can Brassó EPA (Espai de Protecció Arqueològica) 

C-26 Torre Ametller BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) 

C-32 Cal Rectoret BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) 

C-33 Can Valls BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) 

C-34 Can Basora BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) 

C-35 Can Pauet BPU (Bé de Protecció Urbanística) 

C-36 Can Mora Agell BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) 

C-37 Can Orriols d'Agell BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) 

C-40 Mas Pujol BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) 

C-53 Santa Margarida EPA (Espai de Protecció Arqueològica) 

C-56 la Càbila EPA (Espai de Protecció Arqueològica) 

 

 

1.7.5 Medi ambient 

 Climatologia 

El clima és mediterrani, amb temperatures suaus. Les estacions queden marcades pels canvis de 
temperatura i el règim de precipitacions. El nivell mig d’humitat és alt, al voltant del 75%. Les 
precipitacions registren al voltant de 550 mlm2/any. Les pluges sobtades en determinats moment de l’any 
marquen el règim hidrològic de les rieres i escorrenties. Les conques d’aquestes, degut a la petita 
superfície de les valls, no recullen les quantitats d’aigua que són freqüents en altres municipis del 
Maresme. No solen produir riuades de gran importància ni de gran perillositat com les que es produeixen 
en altres llocs de la comarca. 
 
 
Geomorfologia 

El territori municipal inclou una part corresponent a la serralada litoral i una altra que correspon a la plana 
que s’estén fins al mar, formant un front litoral de gairebé tres quilòmetres de llargada. Així doncs trobem 
dues parts ben diferenciades per la seva morfologia i els seus usos.  

Les dues valls al nord del municipi, la principal de Cabrera i la d’Agell, en la part alta del municipi, 
contrasten amb les terrasses agrícoles de la plana. L’autopista C-32 creua el municipi en paral·lel al mar,  
pel límit entre les valls i la plana agrícola, passa tangent a la vessant del Montcabrer -el turó més 
meridional de la serralada Litoral-.  

Tant l’antic camí litoral -després carretera de la costa -N-II- com l’eix ferroviari del segle XIX, varen buscar 
el pas més obvi i topogràficament més fàcil, el que assenyala el límit de la platja, a nivell topogràfic zero. 
Així, la plana agrícola queda situada entre l’eix viari de la C-32 i l’eix format per la traça del ferrocarril i la 
carretera de la costa. 

La vall on se situa el nucli urbà de Cabrera de Mar, oberta a la plana i al mar, queda encerclada per una 
sèrie d’elevacions que tanquen l’espai a ponent i a llevant. El turó de Montcabrer tanca la vall a ponent i 
marca el carener que defineix el límit amb el terme municipal de Cabrils, amb el turó de l’Infern, fins a la 
font Picant i Can Rigol. L’altre vessant la formen el turó dels Dos Pins, amb l’antiga torre del Pins i Cal 
Coix, que precedeix l’elevació del castell de Burriac, la més important i representativa del municipi. El 
veïnat d’Agell i el nucli antic de Santa Elena es troben en l’altra vall que el formen a ponent del municipi 
el turó dels Orriols i el turó d’en Punsola, amb la Torre Ametller en el punt més alt del carener que separa 
els termes municipals de Cabrera de Mar i Argentona. 
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Plànol de pendents. Font: Informe de sostenibilitat ambiental del POUM 

 
Geologia i hidrogeologia 
 
L’Horst de Garraf-Montnegre, comprès entre el Besós i la riera d’Argentona està format -gairebé 
exclusivament- per litologies del sòcol hercinià. Destaquen per la seva extensió els granitoides 
tardihercinians. En el terme municipal de Cabrera de Mar predominen els afloraments granitoides. 

El Baix Maresme pot dividir-se en diferents àrees hidrogeològiques amb característiques i potencialitats 
aqüíferes diverses. D’acord a la classificació proposada pel Servei Geològic de Catalunya la totalitat 
d’aquest territori se situa en l’anomenada àrea hidrogeològica paleozoica i granítica de Collserola-
Maresme inclosa en el sector d’àrees litorals. 

Aquesta àrea hidreogeològica abasta la totalitat de la cadena Litoral -des de Llobregat fins a la Tordera- 
a excepció de les àrees fluviodeltaiques d’ambdós rius. Està dividida en una sèrie de macrounitats i 
subàrees d’entre les quals la subàrea de Tiana-Cabrera coincideix quasi totalment amb el territori dels 
municipis del Baix Maresme. Atenent a criteris cronolitològics i hidrogeològics, en la subàrea de Tiana-
Cabrera s’han diferenciat tres unitats hidrogeològiques: 

• Unitat hidrogeològica 305AE0 
 
Correspon als dipòsits al·luvials i col·luvials quaternaris situats sobre els granitoides tardihercinians 
més o menys alterats. A nivell funcional, però, no hi ha solució de continuïtat entre els aqüífers 
d’aquesta unitat i els desenvolupats en la regolita producte de l’alteració meteòrica in situ dels 
granitoides. 
 
La connexió entre els aqüífers d’ambdues unitats és tan gran que hidrològicament poden considerar-
se com un únic aqüífer freàtic superficial. El funcionament hidràulic d’aquest aqüífer és regulat per 
les irregularitats del substrat granític que el compartimenta i alhora el separa dels aqüífers veïns. 
Aquestes divisòries solen coincidir amb els careners que defineixen la xarxa hidrogràfica superficial. 
Així, en la unitat 305AE0 s’han individualitzat diferents aqüífers, que coincideixen fonamentalment 
amb les conques hidrogràfiques de les rieres principals. Així la unitat corresponent al municipi de 
Cabrera seria la 305AE7 Aqüífer al·luvio-col·luvial pleistocènic de Cabrera de Mar. 
 
El volum d’emmagatzematge d’aquests aqüífers és petit, ja que ocupen una extensió superficial 
reduïda i el gruix de materials granulars amb característiques aqüíferes és minso. Els gradients 
hidràulics són elevats, com a resultat dels forts pendents del substrat granític subjacent; i la capacitat 
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de retenció és baixa, a conseqüència de les petites dimensions dels aqüífers i els elevats gradients 
hidràulics. La zona topogràficament més baixa d’aquests aqüífers s’interdigita amb els aqüífers de 
plana del Baix Maresme 12. 
 

• Unitat hidrogeològica 305IE0 
 
Correspon als dipòsits detrítics plio-quaternaris que formen la plana del Baix Maresme. Està 
formada per un gruix molt variable, amb un màxim de 80 m, de materials granulars quaternaris que 
descansen directament sobre el substrat granític més o menys alterat o bé sobre una potent 
successió pelítico-margosa d’edat plioquaternària. Hidrològicament els materials amb 
característiques aqüíferes queden reduïts als dipòsits quaternaris, ja que la successió pelítico-
margosa presenta permeabilitats molt baixes, inferiors a 10-3 m/dia, mentre les transmissivitats dels 
materials granulars quaternaris estan compreses entre 100-200m2/dia. Malgrat ser un aqüífer 
relativament pobre en recursos hidràulics constitueix la principal i moltes vegades l’única font de 
subministrament d’aigua per a l’agricultura de la zona. 
 

• Unitat hidrogeològica 305HE0 
 
Correspon als granitoides tardihercinians. En aquesta unitat cal diferenciar la part més superficial 
dels afloraments granítics, molt alterada a sauló, de les parts inferiors formades per granitoides més 
o menys fissurats o lleugerament alterats. 
En el primer cas, es desenvolupen aqüífers freàtics superficials, amb volums d’emmagatzematge 
com les permeabilitats són molt baixes. En conjunt, el rendiment de les captacions situades al 
damunt d’aquesta unitat és generalment molt modest, és a dir, menys de 5m3/dia. 

Cal destacar que l’aqüífer de la Riera d’Argentona fou declarat com a sobreexplotat pel Decret 328/1988 
d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

Cal afegir que el municipi figura en el llistat de zones declarades com a vulnerables per contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries pel Decret 283/1008 de 21 d’octubre, de designació de zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 

Hidrologia 

Al Baix Maresme no hi ha cap curs d’aigua permanent, si bé hi ha una espessa xarxa de rieres que 
drenen l’estreta franja de terreny que hi ha entre els cims de la serralada i la costa. Les rieres d’aquest 
àmbit solen tenir una llargada que no supera els sis kilòmetres en el cas de les rieres que neixen a la 
Serralada Litoral ni els dos kilòmetres en aquests torrents que s’originen en els contraforts més propers 
a mar o a la mateixa plana al·luvial. El règim fluvial d’aquestes rieres és extremadament intermitent i 
únicament transporten aigua superficial quan hi ha precipitació, especialment si és intensa. Aquest fet fa 
que històricament, els llits de les rieres s’hagin utilitzat com a vies de comunicació. 

Les conques hidrogràfiques de les rieres són petites, entre els 10 i els 0,5 km2, i desemboquen 
directament a la costa. 

Les rieres que travessen el terme municipal són, seguint l'ordre geogràfic de nord a sud, les següents: 

• Riera d'Argentona, situada al límit del terme municipal amb Mataró i Argentona, és la més important 
de totes les que travessen el municipi. El Pla director del sistema costaner la recull com un àmbit 
específic de protecció. Suposa un límit territorial clar i una traça rellevant des del punt de vista de la 
configuració geogràfica de la comarca. 

• Riera d'Agell, que neix en el punt alt de Santa Elena d'Agell, travessa l'autopista C-32, creua la plana 
agrícola de la costa fins al mar 

• Torrent de Maniu, des del cementiri fins al mar. 

• Torrent Nou o torrent de les Barraqueres, que deriva de la riera de Cabrera. 

• Riera de Cabrera, la segona en importància, convertida en carrer urbà (anomenat carrer de la Riera) 
en el tram que travessa el nucli urbà. Des de la font Picant i altres indrets, diferents rierols 
conflueixen per formar la riera de Cabrera. Travessa l'autopista C-32 i tota la plana agrícola, 
constituint un important eix territorial. 
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• Riera d'en Pou (o torrent del Molí), en el límit del sòl urbanitzable (carrer Montseny) del pla de 
l'Avellà, però amb una conca petita que no va massa més enllà de la traça de l'autopista. 

• Torrent dels Vinyals, convertit en carrer en els trams del centre urbà (passeig Vinyals) i del pla de 
l'Avellà on constitueix el seu principal eix urbà (rambla dels Vinyals) 

 
En els trams superiors i en certes àrees dels trams intermedis de les rieres que travessen el municipi la 
vegetació dels seus marges es manté en estat acceptable de conservació, mentre que és pràcticament 
inexistent als trams urbans o als utilitzats com a viari en la plana agrícola. 
 

 
 

Xarxa hidrogràfica de Cabrera de Mar. Elaboració pròpia sobre base cartogràfica ICGC 

 
Sistema costaner 

El sistema costaner, amb més de dos quilòmetres de llargada, constitueix per si mateix una part 
significativa del terme municipal. En el terme municipal de Cabrera les traces de la carretera N-II i del 
ferrocarril se separen per travessar la plana deixant un espai intermig de certa importància, on s’han 
situat usos residencials i terciaris. Al voltant de la riera de Cabrera encara resten sòls agrícoles. 

L’amplada de la platja està sotmesa a variacions periòdiques. Va d’uns 50 metres a ponent fins a 
pràcticament desaparèixer a llevant. En aquest punt entre el ferrocarril i el mar pràcticament només hi 
havia les esculleres de defensa de la plataforma del traçat ferroviari. La recent regeneració de la platja 
permet mantenir una amplada de sorra més constant, sempre subjecte a les assenyalades variacions en 
funció dels temporals de llevant. 
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Cobertes vegetals 

Els usos del sòl predominants ocupen una franja clarament delimitada del territori municipal: els boscos, 
les àrees urbanes i els sòls agrícoles. 

Els boscos situats en la carena litoral encerclen els nuclis urbans del municipi i són creuats per diversos 
camins que els enllacen amb Argentona i Cabrils. El conjunt de boscos d'alzines i pins i matolls, ocupa 
una extensió aproximada d'unes 350 hectàrees.  

Els sòls agrícoles ocupen gran part de la plana situada entre l'autopista C-32 i el traçat del ferrocarril. 
Ocupen unes 200 hectàrees. La zona de regadiu suposa aproximadament unes 150 hectàrees, amb 
producció d'hortalisses i, molt especialment, flors de tall i planta ornamental. 

 

 
 

Plànol d’usos del sòl. Font: Informe de sostenibilitat ambiental del POUM 

 

Espais naturals protegits o zones de protecció. PEIN 

El 19,4% del territori municipal s’inclou en l’espai PEIN “la Conreria-Sant Mateu-Céllecs”. L’espai PEIN 
inclòs en el municipi es troba dins del Parc de la Serralada Litoral. Aquest es regeix pel Pla Especial de 
protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs (PECSMC). 

La mateixa superfície de PEIN, i fins i tot, amb una lleugera ampliació per centre i ponent es troba inclosa 
dins de la xarxa Natura 2000, a l’espai Serres del litoral septentrional, integrat en la tipologia d’espais de 
muntanya litoral que és declarat com a LIC (Lloc d’Interès Comunitari). 

A 550 m a llevant de l’extrem est del terme municipal s’hi troba un altre espai de la xarxa Natura 2000, 
l’espai de protecció Costes del Maresme, també declarat com a LIC i integrat en la tipologia d’espais 
marins. 
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Fauna protegida 

La composició faunística de la Serralada litoral no difereix gaire de la de qualsevol de les serres 
mediterrànies del voltant. L'estructura en mosaic que presenta el paisatge de la serralada afavoreix una 
notable riquesa en comunitats animals. Tanmateix, la ubicació geogràfica de la Serralada litoral, 
orientada en paral·lel a la costa, l'ha convertit en un espai de referència per les migracions d’ocells. 

La informació disponible sobre els invertebrats és, sovint, deficitària. Cal assenyalar, però, la detecció a 
la serralada d'elements singulars com ho palesen l'existència d'espècies noves de lepidòpters o bé 
d'altres que hi tenen una de les poques localitats conegudes a la península ibèrica (un escarabat 
tenebriònid). En l'àmbit dels vertebrats, el coneixement científic és important. El catàleg faunístic el 
componen set espècies d'amfibis; tretze de rèptils, amb algun element notable com la tortuga d'aigua 
ibèrica; 212 espècies d'ocells, de les quals 89 nidifiquen a la serralada -d'aquestes, cinc són rapinyaires 
diürnes i quatre nocturnes- i, finalment, 23 espècies de mamífers, tot i que un major coneixement de les 
ratapinyades podria incrementar aquesta xifra. 

Els ambients aquàtics, tot i ser en extensió molt reduïts, acullen un bon nombre d'espècies, especialment 
d'ocells migratoris com el martinet de nit i el martinet blanc, diverses espècies d'ànecs silvestres, la polla 
pintada, el camallargues, la gamba roja i la verda i la valona. Als boscos més ombrívols d'alzina hi 
nidifiquen el falcó vesper i l'àguila marcenca, ambdues espècies provinents d'Àfrica. A les brolles i 
garrigues, els rèptils hi troben el sol que necessiten i hi abunden les sargantanes, el llangardaix, la serp 
blanca i la serp verda. Els herbassars i conreus comparteixen una bona part dels vertebrats que s'hi 
localitzen. Els ocells insectívors hi són abundants. Entre aquests, destaquem el còlit ros, el trist, el botxí 
o el siboc. Entre els ocells granívors més interessants anomenaríem la guatlla, la cotoliu, l'alosa o la 
titella. El xoriguer empra aquests espais com a talaies per caçar els petits mamífers com la musaranya i 
el talpó. Els ambients rupícoles, tot i no ser abundants, serveixen de refugi per a espècies de gran interès 
com el falcó pelegrí, el falcó mostatxut, el xoriguer i el duc. 
 

Connectivitat ecològica 

A l’hora de valorar la connectivitat local i també territorial, no tant sols cal tenir en compte l’estat de 
conservació de les principals comunitats actuals sinó també el paper que han de jugar les zones 
agrícoles, les rieres, els espais protegits i de manera general els espais lliures com a estructura de 
relacions al sistema natural. Totes aquestes zones garanteixen el trànsit de sediments des de la 
serralada al mar i la permeabilitat entre substrat, superfície i atmosfera i la continuïtat en la funcionalitat 
dels sistemes. 

Atès que els actuals nivells de biodiversitat depenen, entre altres factors, de la persistència en veïnatge 
d’ambients diferents i els seus ecotons, es fa evident que cal la preservació d’aquests espais per garantir 
aquesta biodiversitat. En el cas de Cabrera de Mar ja no es dona en cap punt la continuïtat d’espais no 
artificialitzats entre la serralada i el mar, ja que les àrees urbanitzades i la xarxa viària segmenten aquesta 
continuïtat. Tot i això, hi ha àrees que mantenen encara la possibilitat de connexió dels sistemes naturals 
de la muntanya amb el pla de la costa. Aquestes àrees presenten punts de constrenyiment de la seva 
superfície que, en algun cas, tenen un alt risc de col·lapse i es veuen sotmeses als colls d’ampolla dels 
passos inferiors de la C-32, N-II i ferrocarril. 

El municipi disposa pràcticament d’una gran franja lliure d’ocupació sense interrupció longitudinal coberta 
majoritàriament per boscos, bosquines, pinedes i brolles denses. Aquesta franja es connecta amb la 
plana litoral a través d’unes llenques d’espai lliure, ocupat bàsicament per prats d’albellatge, conreus de 
secà, antigues vinyes i erms i els fondos de riera per horta. 

Existeix un ampli espai lliure entre el límit del municipi amb el nucli de Vilassar de Mar i la riera 
d’Argentona format per l’espai agrícola de la plana litoral. La connectivitat d’aquesta zona agrícola ve 
donada per la reversibilitat de l’ús que s’hi duu a terme, reversibilitat en part compromesa per l’ús 
d’instal·lacions i construccions que comporten una artificialització del medi i una dificultat en la recàrrega 
de l’aqüífer. 

L’endegament, pavimentació i cobriment de les rieres representa igualment una disminució de la 
capacitat de connexió -menys pel que fa al transit de sorres i evacuació d’aigües- alhora que comporta 
la destrucció d’hàbitats naturals. 
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En tot cas, la principal barrera longitudinal ja consolidada és la C-32, únicament permeable mitjançant 
els ponts i desguassos de les rieres, amb ferm pavimentat i la llum mínima per al trànsit d’aigua, de 
persones i de vehicles. Una altra barrera longitudinal és la traça ocupada per la via del tren, que adjacent 
a la N-II -o amb un sòl urbanitzat entre les dues infraestructures-, constitueix una barrera infranquejable 
per a molts organismes entre la plana litoral i la costa. Una tercera barrera longitudinal és la trama 
urbanitzada que s’està consolidant al nord de la C-32. És més extensa, dura i definitiva que les citades i 
està constituïda per les noves zones industrials. 

El PTMB assenyala en l’àmbit dels sistemes d’espais lliures, la presència d’un connector amenaçat per 
continus urbans corresponent a la connexió entre l’espai de la plana agrícola i el de la serralada litoral 
just entre el polígon industrial de llevant i la zona residencial paral·lela al pas de la C-32 per la zona. 

Les barreres transversals són la carretera entre Cabrera i Vilassar de Mar, l’enllaç entre la N-II i la C-32 
i la consolidació de la trama urbana contínua amb el nucli de Vilassar de Mar (el Pla de l’Avellà), que a 
la llarga podria acabar creant un continu urbà que ocupés part de la plana litoral. 
 

Hàbitats d’interès comunitari 

El municipi compta amb una porció significativa d’hàbitats d’interès comunitari d’acord amb la Directiva 
92/43/CEE; majoritàriament es tracta de l’hàbitat (9540) de pinedes mediterrànies (de pi pinyer), tot i que 
també hi ha una superfície rellevant d’alzinars i carrascars (9340). A la Riera d’Argentona i a la de 
Cabrera hi ha l’hàbitat (92D0) de bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits 
(Nerio-Tamaricetea). Al voltant del castell de Burriac s’hi troba l’hàbitat (8220) de costers rocosos silícics 
amb vegetació rupícola. Cap d’aquests hàbitats apareix com a prioritari en la mateixa directiva. 

 
 

Plànol d’hàbitats d’interès comunitari. Elaboració pròpia sobre base cartogràfica ICGC 

 
El Pla especial tindrà especial cura amb les determinacions que adopti en les masies que es troben en 
zones d’Hàbitats d'interès comunitari o en el seu entorn més proper. Hi ha tres dels elements que es 
proposa catalogar que es troben en hàbitats d’interès comunitari (C-05. Font picant, C-06. La Barceloneta 
-alzinars i carrascars-  i C-30. Can Gregori -pinedes mediterrànies-). També hi ha sis dels elements que 
es troben a prop d’aquests hàbitats (C-15. Can Mauri, C-16. Can Viñals, C-18. La Creu verda, C-21. Can 
Corberó -a prop de les bosquines i matollars meridionals de la riera de Cabrera- i C-26.Can Ametller i C-
31. Can Xacó -a prop de pinedes mediterrànies-). 
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Geòtops i geozones 

La localització del Castell de Burriac, a la part septentrional del terme, es troba a l’inventari de Patrimoni 
Geològic de Catalunya. La geozona del Castell de Burriac gaudeix d’una especial rellevància en relació 
als processos ignis, ja que conserva les estructures d’emplaçament del complex intrusiu, situació 
infreqüent. Aquestes estructures han permès realitzar deduccions sobre la gènesi i el mecanisme 
d’emplaçament d’aquests cossos intrusius. La geozona del Castell de Burriac compren els municipis de 
Cabrera de Mar, Argentona i Cabrils. El tipus de roques són plutòniques prehercinianes i filonianes 
associades de l’era geològica del Paleozoic. 

  
 

Plànol de geologia. Font: Informe de sostenibilitat ambiental del POUM 

 

Arbres monumentals o d’interès comarcal o local 

Segons informació de la Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat (secció de Protecció 
i Foment de Fauna i Flora) del DMAH, al terme municipal de Cabrera de Mar no s’hi troba cap arbre o 
arbreda monumental i d’interès. 
 

1.7.6 Riscos naturals i tecnològics 

Riscos geològics 

Segons els mapes de susceptibilitat d’esfondraments i subsidències, Cabrera de Mar es situa en la major 
part en una àrea de risc mitjà que inclou àrees on afloren formacions lutítiques potents. Es considera que 
l’extracció desmesurada d’aigua subterrània en aquests espais pot comportar la formació 
d’esfondraments graduals i subsidències. 

Pel què fa esllavissades, Cabrera de Mar es situa dins les àrees de risc baix, on s’hi ha inclòs totes 
aquelles àrees muntanyoses amb un relleu suau i les depressions amb un lleuger desnivell orogràfic. 

Segons el plànol de risc gravitatori potencial que estableix el SITXELL un dels elements que es proposa 
catalogar (C-06. la Barceloneta) es troba en una zona de risc potencial de caiguda de roques. 
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Plànol de risc gravitatori potencial. Font: SITXELL 

 

Risc d’incendis forestals  

Segons el Mapa de protecció Civil de Catalunya (basat en el Pla INFOCAT) Cabrera presenta un nivell 
de perill alt i un nivell de vulnerabilitat alta al risc d’incendi. El POUM vigent delimita una franja de 
protecció de 25 metres d’ample al voltant del nucli urbà. 

  
 

Plànol de risc d’incendis. Font: Informe de sostenibilitat ambiental del POUM 

 
 
Inundabilitat 

El risc més important del municipi són les avingudes de les rieres i torrents. En el Pla d’emergència 
especial per inundacions (INUNCAT actualització de 2017) es descriuen les rieres costaneres com a 
lleres en general no massa llargues, de caràcter quasi bé sempre torrencials, que neixen a les muntanyes 
prelitorals i desguassen al mar impetuosament quan les tempestes de la tardor, de gran virulència i amb 
elevades intensitats de precipitació en curts terminis de temps, generen grans cabals que les lleres, als 
seus trams finals, són incapaces d’absorbir a causa de la pràcticament total impermeabilització del 
territori pel desenvolupament del sector turístic, de les segones residències, de l’agricultura d’hivernacle 
i de l’efecte barrera que conformen les grans vies de comunicació que discorren paral·leles a la costa.  
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Plànol d’inundabilitat. Font: Informe de sostenibilitat ambiental del POUM 

 
El Pla estudia analitza el risc d’inundació per a cada municipi. Segons el l’anàlisi de la perillositat i de la 
vulnerabilitat enfront de les inundacions situa Cabrera de Mar en situació de risc potencial molt alt. 
 
Risc sísmic 

En el municipi de Cabrera de Mar el risc sísmic és baix (intensitat VI-VII) i no es supera el llindar de dany 
sísmic segons el SISMICAT. 
 

Risc per transport de mercaderies perilloses  

El risc per transport de mercaderies perilloses de les principals vies de carreteres i ferroviàries que 
transcorren pel terme municipal de Cabrera de Mar és baix, tret del tram est de la C-32 des del seu 
creuament amb la carretera d’Argentona que té un nivell de risc mitjà. 
 

Risc químic en establiments industrials 

En el terme municipal de Cabrera de Mar, el PLASEQCAT no localitza cap establiment industrial amb 
risc químic. En el terme municipal de Mataró, just en el límit de Cabrera de Mar, es localitza una empresa 
amb risc químic alt, però la zones d’alerta i d’intervenció es localitzen en el municipi de Mataró. 
 
Relació dels elements que es cataloguen que es situen en alguna zona de risc.  
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CODI Nom Riscos 
 

C-01 Casa Vilalta Inundabilitat 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. 

C-03 Molí d'en Lledó Inundabilitat Puntual. Es situa al marge esquerra del Torrent del Molí. 
Degut a aquesta proximitat pot veure's afectat per les 
avingudes. 

C-04 Can Pau Mayol Inundabilitat Puntual. Es situa al marge esquerra del Torrent del Molí. 
Degut a aquesta proximitat, pot ser afectada per avingudes. 

C-05 Font Picant Risc d'incendi i 
inundabilitat 

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. 

C-06 la Barceloneta Risc d'incendi i risc 
potencial de caiguda 
de roques 

 Risc alt d’incendi 

C-07 Can Figueras Risc d'incendi i 
d'inundabilitat 

Baix. El Torrent del Castell discorre enfront a la finca, amb 
cabals de poca magnitud a aquesta alçada. 

C-09 Horta Prat Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT). Adjacent al marge 
esquerra a la Riera de Cabrera. 

C-11 Can Vicenç i 
Genís Vinyals 

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

C-12 Can Maltes Inundabilitat 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. 

C-15 Can Mauri Inundabilitat 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. 

C-16 Can Viñals Inundabilitat 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. 

C-18 La Creu Verda Inundabilitat 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. 

C-21 Can Corberó Inundabilitat 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. 

C-22 Horta Rovira Inundabilitat 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. 

C-25 Horta de les 
Monges 

Inundabilitat Adjacent al Torrent de Meniu. 

C-26 Torre Ametller Risc d'incendi Alt 

C-27 Can Carbonell Inundabilitat 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. 

C-28 Can Sala Risc d'incendi Alt 

C-29 Can Parcala Risc d'incendi Baix 

C-30 Can Gregori Risc d'incendi Alt 

C-35 Can Pauet Inundabilitat 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 

C-39 Can 
Carbonellet 

Inundabilitat 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. 

C-40 Mas Pujol Inundabilitat 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. 

C-41 Can Maynou Inundabilitat L'edificació es troba adjacent a la llera de la Riera d'Agell i 
afectada per la taca d'inundació. 

C-42 Can Roca Inundabilitat L'edificació es troba adjacent a la llera de la Riera d'Agell i 
afectada per la taca d'inundació. 
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C-43 La Vendrella Inundabilitat Es situa adjacent a la Riera d'Agell pel seu marge esquerra. 
L'estudi de l'ACA mostra que és afectada per inundabilitat. 

C-44 Can Peric Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT). No s'esperen 
afeccions significatives tot i que es situa a 3,7 metres d'una 
capçalera de Torrent. 

C-48 Can Fitó Inundabilitat Es situa a 32 metres amb nul·la diferència de cotes respecte 
la Riera d'Agell. Pot ser afectada potencialment per 
inundabilitat. 

C-50 Can Nan Inundabilitat Es situa adjacent al marge dret de la Riera d'Agell en zona 
potencialment inundable. 

C-55 Can Masó Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT) 

C-56 la Càbila Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT) 

C-57 Cal Valencià Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT). Es troba en zona 
inundable de la Riera d'Argentona segons es mostra als 
MAPRI. 

C-58 Can Sans Inundabilitat 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. 

C-59 Can Masvidal Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT). La zona inundable 
de la Riera d'Argentona es troba adjacent a la façana de 
l'edificació. 

C-60 Ca l'Esgleas Inundabilitat 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. 

C-61 Can Cot Inundabilitat Zona inundable en un període de retorn de 10 anys de la riera 
d'Argentona 

C-62 Can Falions Inundabilitat 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. 

C-63 Horta del pi Inundabilitat Zona inundable en un període de retorn de 10 anys i adjacent 
a la zona de policia de la riera d'Argentona. 

C-64 Can Boix Inundabilitat 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. 

 

1.7.7 Vialitat i mobilitat 

La xarxa viària és important: l’autopista C-32 travessa el terme i constitueix una ràpida via de comunicació 
amb Barcelona; la carretera N-II i la línia del ferrocarril de Barcelona a Girona per la costa passen 
paral·lelament a la platja. Una carretera local uneix els nuclis de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i 
Argentona. Part del camí del Mig (que correspon a la Via Augusta dels romans) comunica Mataró amb 
Cabrera, i nombrosos camins veïnals i de bosc creuen encara el terme. 
 

Xarxa viària territorial bàsica 

Autopista C-32. Autopista amb una entrada i una sortida per al terme municipal de Cabrera de Mar, que 
connecten amb la carretera B-502 (carretera d’Argentona). 

Carretera N-II. Carretera que travessa el terme municipal contigua a la via del ferrocarril de la costa, que 
creua el sector del Pla de l’Avellà com a travessera urbana (avinguda Maresme) i connecta més endavant 
amb el tram d’autovia paral·lel a la riera d’Argentona en el límit amb el terme municipal de Mataró. 

Carretera B-502. Carretera de Vilassar de Mar a Argentona. Recull les incorporacions a l’autopista C-32 
i canalitza el transit cap al nucli urbà de Cabrera, cap a la plana agrícola i el nucli rural d’Agell. Té un 
punt de creuament amb el camí del Mig. 
 

Xarxa viària local bàsica 

L’eix de la riera de Cabrera, primer sobre la BV-5021 (Avinguda onze de setembre) i després convertit 
en el carrer de la Riera i l’avinguda Pare Jaume Català -bifurcació d’aquest primer eix dins del nucli urbà- 
constitueixen la directriu principal del municipi. Aquests dos vials donen accés, respectivament, als 
camins de Cabrils i d’Agell. Aquesta configuració dona com a resultat una xarxa viària de caràcter 
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marcadament axial, amb dificultats per als itineraris transversals. El nucli urbà d’Agell no té ben resolta 
la connexió amb el centre urbà. 

Això és pel què fa el nucli urbà, la xarxa viària de la plana litoral ve marcada per les rieres i torrents que 
han esdevingut vials en sentit vertical i l’antic camí del mig i el camí del mig -que segueixen el traçat del 
camí Ral- que de forma transversal (gairebé en paral·lel a l’autopista C-32) recull el trànsit d’aquests 
vials formant una trama ortogonal entre aquest vial i la carretera N-II. 
 

Xarxa de transport públic 

El traçat ferroviari transcorre al llarg de la línia de la costa, en paral·lel al traçat de la carretera N-II, 
delimita l’espai costaner. L’estació de Renfe se situa en el límit del terme municipal amb Vilassar de mar. 
En aquest punt la N-II se separa del traçat ferroviari. La línia que circula per aquest traçat és la línia de 
rodalies de Renfe de Barcelona a Maçanet-Massanes que garanteix la comunicació entre Barcelona i 
altres municipis de la costa fins a Blanes, on es desvia per l’interior cap a Tordera i Maçanet-Massanes. 
La freqüència és aproximadament d’un tren cada quinze minuts en les hores punta i de cada trenta 
minuts en la resta de les hores. 
 

Xarxa de camins rurals, rutes i itineraris 

Les principals rutes de senderisme del Maresme que transcorren per Cabrera de Mar són quatre. Dues 
de paral·leles al mar i dues de transversals que circulen aproximadament pels límits del terme municipal: 

• De Malgrat a Tordera. Ressegueix la costa. 
 

• Cabrils - Cabrera - Castell de Burriac - Argentona. Discorre pel Parc natural de la Serralada litoral. 
 

• Mataró - Argentona. Transcorre per la riera d’Argentona. 
 

• Cabrera - Orrius - Can Bruguera. El primer tram, des de la costa, circula per la Riera de Cabrera 
fins al camí del mig per seguir pujant pel Montcabrer ja en el terme municipal de Cabrils. 

 
El POUM vigent qualifica com a xarxa de camins rurals -formada pels camins que tenen com a funció 
principal la vertebració del territori no urbanitzat- i com a xarxa de camins paisatgístics -que inclou el 
camí per a vianants i ciclistes a la façana marítima i les platges, el camí adjacent a la riera de Cabrera, i 
altres itineraris de la plana i de muntanya amb valor paisatgístic-. En els plànols d’ordenació O03 es 
disposen línies de protecció al camí de la riera de Cabrera, al torrent de barraqueres i a la Riera d’Agell. 
 
Relació dels elements que es cataloguen que tenen alguna afectació viària o ferroviària.  

CODI Nom AFECTACIONS VIÀRIES I FERROVIÀRIES 

C-08 el Sindicat Una part de l'edificació es troba dins del límit de prohibició de 
l’edificació de la B-502 

C-09 Horta Prat Es troba dins de la reserva viària i edificatòria de la C-32 

C-18 La Creu Verda Es troba dins de la zona de reserva ferroviària.  

C-22 Horta Rovira Es troba dins de la zona de reserva ferroviària 

C-32 Cal Rectoret Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502 

C-33 Can Valls Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502 

C-34 Can Basora Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502 

C-35 Can Pauet Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502 

C-36 Can Mora Agell Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502 

C-40 Mas Pujol Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la B-502 

C-43 La Vendrella Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la C-32 

C-44 Can Peric Es troba parcialment dins de la reserva viària i edificatòria de la C-32 

C-45 Can Teixidor Ballescà Es troba parcialment dins de la reserva viària de la C-32 

C-46 Can Pauet dels frares Es troba dins de la reserva viària de la C-32 

C-50 Can Nan Es troba dins de la reserva viària i edificatòria de la C-32 

C-53 Santa Margarida Es troba dins de la reserva viària i edificatòria de la C-31 

C-58 Can Sans Es troba dins del límit de prohibició de l'edificació de la C-32 

C-59 Can Masvidal Es troba dins de la reserva viària de la C-32 
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1.7.8 Paisatge 

El paisatge que trobem actualment en el municipi és producte fonamentalment de l’estructura física del 
territori que configura el substrat geològic, el clima, la hidrologia i, especialment, l’acció humana. El terme 
es troba territorialment fragmentat, principalment a conseqüència de les infraestructures viàries i 
ferroviàries. Tot i així, es situa en una àrea que podria esdevenir un lloc estratègic des del punt de vista 
paisatgístic i territorial. Podem diferenciar dos grans àmbits paisatgístics: 

• L’àmbit dels vessants. On apareix un conjunt d’espais forestals i d’espais agrícoles (de reg al llarg 
dels eixos marcats per les rieres i de secà en la part de pendents més suaus situats a tocar de la 
plana litoral) quina continuïtat és de gran importància social i ecològica. Aquest conjunt d’espais 
forestals i agrícoles embolcalla el nucli urbà i les diferents urbanitzacions.  
 
La major part de les masies i cases rurals que cataloguen en aquest àmbit es troben al voltant de la 
riera d’Agell formant un conjunt paisatgístic. Les construccions es van situar de manera que s’hi 
pogués veure el mar, però que no poguessin ser vistes des del mar per evitar els saquejos. Són 
grans construccions, la majoria d’elles catalogades pel seu interès arquitectònic. 
 

 

   
 

Fotografies del conjunt de masies entre la carretera B-502 i la riera d’Agell i de Can Sala, entre la riera i el nucli urbà 

 
• A l’àmbit de la plana litoral es dibuixa un ampli espai agrícola de gran importància des de l’òptica 

territorial i econòmica, separat del nucli i del mar pel pas de les infraestructures viàries i ferroviàries. 
 
Les masies i cases rurals que es cataloguen en aquest àmbit es troben disgregades per tota la plana 
litoral. Se situen a prop d’una riera o dels dos gran vials que travessaven històricament la zona -el 
camí del mig i la carretera nacional II-. Les edificacions són més senzilles i de més recent construcció 
que les dels vessants. Van ser edificades a principis del segle XX.  

 

   
 

Fotografies de la plana agrícola litoral 
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Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona. Unitat Baix Maresme 

El mapa dels paisatges de Catalunya situa el municipi de Cabrera de Mar a la unitat de paisatge del Baix 
Maresme. La unitat del Baix Maresme s’engloba en el Catàleg de paisatge de la regió metropolitana de 
Barcelona aprovat l’11 de desembre de 2014. 

Aquesta unitat es caracteritza pel seu relleu més o menys planer de l’andana litoral i suaument ondulat 
de les parts baixes de la serra de Marina. Els usos del sòl predominants són els teixits urbans i les 
infraestructures de comunicació, en detriment dels espais forestals -pinedes de pi pinyoner i brolles- i 
dels espais agrícoles -en bona part abandonats-. Destaca pel seu ric patrimoni històric i arquitectònic 
vinculat als assentaments ibèrics, romans i medievals, tant en els nuclis com en els espais agrícoles i 
forestals. Els principals valors del paisatge els trobem en la presència del mar i del castell de Burriac. 

El catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona marca uns objectius de qualitat 
paisatgística específics per aquesta unitat de paisatge, així com una proposta de criteris i accions per 
assolir aquests objectius. Els objectius de qualitat paisatgística més remarcables per al municipi de 
Cabrera de Mar: 

• Un paisatge natural i forestal del Baix Maresme ben conservat i gestionat, amb qualitat paisatgística, 
viable ecològicament i on es compagini l’activitat agrària, l’aprofitament de recursos naturals i l’ús 
turístic i de gaudi. 

• Un paisatge de conreus d’horta, així com de flor ornamental, preservat, ordenat i ben gestionat, que 
mantingui la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 

• Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte 
visual. 

• Unes infraestructures lineals (xarxa viària, formada principalment per la C-32, N-II; la via de tren de 
la línia de rodalies Barcelona-Maçanet/Massanes i línies elèctriques) integrades en el paisatge i que 
millorin la interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i 
social. 

• Una façana marítima i uns assentaments interiors que mantinguin la identitat paisatgística, ordenats, 
que mantinguin els seus valors i els valors dels espais circumdants, i amb uns accessos als nuclis 
de qualitat. 

• Un paisatge del Baix Maresme amb presència de patrimoni històric (masies, ermites, esglésies, 
torres de guaita i castells) valoritzat i en harmonia amb el territori que l’envolta. 

• Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges del Baix Maresme. 

La unitat de paisatge Baix Maresme està inclosa en el Paisatge d’atenció especial dels espais agrícoles 
del Maresme i la Tordera. Als criteris i accions que es proposen en aquesta unitat cal afegir-hi els que 
es deriven de les quatre estratègies establertes pel Paisatge d’atenció especial dels espais agrícoles del 
Maresme i la Tordera que són: 
 

• Reforçar la continuïtat territorial dels espais agrícoles entre la serralada Litoral, la depressió 
Prelitoral i el mar. 

• Establir una nova lògica funcional i estructural de les peces agrícoles del Maresme. 

• Objectius de qualitat paisatgística i proposta de criteris i accions - Definir figures de protecció i/o 
gestió que reconeguin els espais i productes agraris de qualitat. 

• Tractar paisatgísticament els entorns degradats mitjançant la recuperació de l’espai agrari. 

 

Els criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció són: 
 

• Preservar els boscos de ribera i els hàbitats propis de les rieres per tal de garantir la seva funció 
ecològica i paisatgística. 

• Alguns paisatges agraris singulars de caràcter local, com la vinya, l’horta i la flor ornamental, pels 
seus valors socials, productius i estètics extraordinaris, han d’ésser objecte d’una protecció estricta, 
tant quantitativament com qualitativa, mitjançant la planificació urbanística i el manteniment i la 
millora dels seus elements estructurals. En aquest sentit, és cabdal evitar la proliferació d’activitats 
periurbanes irregulars (dipòsits de ferralla, de material de construcció, de caravanes, etc.) que 
poden propiciar el desplaçament de les activitats agrícoles. La normativa urbanística del Pla director 
urbanístic del sistema costaner (PDUSC) ha de contribuir a la consecució d’aquesta protecció. 

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

Codi Segur de Validació 52dbdbe9e21c435e9197a5c92fb94be2001

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 sòl no urbanitzable del municipi de Cabrera de Mar   
Documentació per a l’aprovació inicial  p. 36 

• Inventariar i preservar els elements patrimonials propis de l’espai agrícola (masies, barraques de 
vinya, parets de pedra, mines d’aigua, pous, basses, eres, pallisses, etc), amb interès històric, 
arquitectònic, paisatgístic i fins i tot ecològic. 

 
Els criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió són: 
 

• Promoure la gestió de les masses forestals per tal de reduir el risc d’incendi i mantenir alta la diversitat 
paisatgística -garrigues, brolles i prats secs mediterranis, alternant amb pinedes i alzinars-. 

• Facilitar la connexió ecològica i paisatgística entre la Serra de Marina i el mar, sobretot vetllant per 
la continuïtat dels espais agroforestals i les rieres. 

• Procurar que les edificacions aïllades tinguin un emplaçament adequat (tant per evitar la creació de 
nous vials i talussos com per prevenir problemes d’erosió). Els projectes han de garantir una 
integració adequada a l’entorn, en especial pel que fa a materials, color i alçada de les edificacions. 

• Impulsar l’elaboració d’estudis d’impacte i integració paisatgística de les propostes de noves 
infraestructures viàries, que incloguin les mesures d’integració paisatgística adients. Minimitzar en 
la mesura del possible la fragmentació física, visual i social per infraestructures lineals com 
l’autopista C-32, i el nou traçat del ferrocarril de rodalies Barcelona-Maçanet/Massanes, i minimitzar 
la generació d’espais residuals. Cal prestar una atenció especial a projectes com els dels laterals 
de l’autopista C-32, dels traçats proposats per l’eix orbital ferroviari o de la línia R1 Barcelona- 
Maçanet/Massanes. 

• El Baix Maresme ha conformat històricament uns paisatges agrícoles que barregen cultius d’horta i 
flor ornamental, en bona part sota hivernacles, i vinyes corresponents a la DO Alella. Es tracta d’un 
paisatge en regressió, per la urbanització i la baixa rendibilitat de la producció agrícola en general, 
que comporten l’abandonament de moltes zones de cultiu i posen en perill el mosaic paisatgístic 
d’aquesta unitat. Cal, per tant, promoure i gestionar activament els paisatges agrícoles de Baix 
Maresme. En aquest sentit és cabdal el paper dinamitzador que poden jugar equipaments com el 
mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya (Vilassar de Mar) o els cellers d’Alella. 

• Fomentar el caràcter emblemàtic dels castells i les torres de guaita com a elements de revalorització 
del patrimoni i de foment del turisme. En aquest sentit, generar estratègies de restauració i promoció 
de les torres de guaita i castells com a patrimoni cultural específic de l’àmbit. És el cas del castell 
de Burriac (Cabrera). 

• Impulsar iniciatives que vinculin els punts arqueològics de principal interès amb els itineraris 
paisatgístics, com a suplements pedagògics de la xarxa de recorreguts. Cal valorar intervencions ja 
efectuades en jaciments com al conjunt arqueològic iberoromà i a la vil·la romana de Can Modolell. 

• Mantenir, restaurar i revaloritzar el sistema de rieres que estructura el Baix Maresme, amb especial 
atenció als trams més degradats i amb una relació més estreta amb els nuclis urbans.  

 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació: 
 

• Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de les 
façanes urbanes, i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la 
imatge perimetral dels nuclis. Cal evitar la conurbació entre aquests nuclis, establir mecanismes per 
preservar els espais oberts de separació que encara existeixen i aplicar mesures d’integració 
paisatgística. Cal vetllar també per la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries. 

• Els nuclis de Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Premià de Dalt, Premià de 
Mar, Teià, Alella, el Masnou, Tiana i Montgat configuren un patró d’assentaments estructurats 
totalment o parcialment per rieres. El desenvolupament urbà tant de rehabilitació com de nova 
implantació ha de respectar aquests trets estructurants característics. 

• Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals 
de les perifèries i evitar-hi la ubicació d’activitats o instal·lacions impròpies. Evitar la degradació 
d’aquestes fronteres tot creant franges de transició o límits clars, depenent dels casos. L’aplicació 
de la normativa continguda al PDUSC esdevé una eina valuosa en aquest sentit. 

• Aprofitar l’existència de feixes fins fa poc conreades amb fruiters de secà i on hi ha restes de 
patrimoni històric i arquitectònic (masos, barraques de vinya, murs de pedra seca, etc.), a les 
perifèries dels nuclis urbans, per emprar-les com a espais de transició amb l’espai rural o natural. 

• Estudiar la viabilitat d’implantar-hi parcs arbrats de caràcter rústic i de baixa inflamabilitat (amb 
ametllers, figueres, oliveres, etc.), que disposin si cal de centres d’interpretació o equipaments 
respectuosos amb el caràcter del territori. 

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

Codi Segur de Validació 52dbdbe9e21c435e9197a5c92fb94be2001

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 sòl no urbanitzable del municipi de Cabrera de Mar   
Documentació per a l’aprovació inicial  p. 37 

• Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats 
geomorfològiques, de patrimoni i d’edificació del lloc. Es consideren zones prioritàries d’actuació les 
franges costaneres amb continus urbans del Masnou-Premià de Mar-Vilassar de Mar-Mataró i entre 
Caldes d’Estrac i les urbanitzacions del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. 

• Evitar la dispersió i l’ocupació de sòl amb noves àrees residencials de baixa densitat. Avançar cap 
a la compleció de les àrees residencials de baixa densitat existents i definir amb precisió els límits 
de les urbanitzacions, a fi de controlar/evitar la seva expansió i afavorir les continuïtats 
paisatgístiques urbanes i naturals. 

• La presència de vegetació de ribera, sobretot a la riera d’Argentona, però també a les altres rieres, 
torrents i rials que drenen des de la serra de Marina, ha estat històricament rellevant, tot i que en 
aquests moments es troba bastant degradada, en part per les condicions del territori (urbanització, 
descens del nivell piezomètric, etc.). Cal recuperar la vegetació associada a aquests ambients en 
els trams on estigui deteriorada. 

• Concentrar i compactar al màxim els polígons industrials i comercials en el territori, evitar-ne la 
localització als entorns de les rieres i no construir façanes contínues de gran longitud directament 
visibles des de les vies de comunicació per evitar l’efecte carretera-aparador. A més, prioritzar el 
disseny de polígons que permetin mantenir certa connectivitat ecològica, social i visual i que tinguin 
qualitat paisatgística pel que fa a les edificacions, la xarxa viària interna, les zones verdes i la 
vegetació. 

• Preservar la fita paisatgística del castell de Burriac i evitar les construccions, infraestructures i, en 
general, les barreres visuals que impedeixin o dificultin considerablement la percepció de les vistes 
més interessants des de i cap al castell. 

• Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on la 
percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn 
miradors i camins existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions necessàries de 
condicionament, senyalització, manteniment i difusió per facilitar la percepció dels valors del 
paisatge i el coneixement del territori. Com per exemple el del castell de Burriac i la creu de 
Montcabrer (Cabrera de Mar); els itineraris paisatgístics a peu del coll del Porc-Can Castells, 
Argentona-coll del Porc, i els itineraris motoritzats d’Argentona-Dosrius-el Corredor i Vilassar de 
Mar-Cabrera de Mar. 

• Dedicar en el planejament urbanístic una especial atenció a altres miradors i itineraris locals 
accessibles, a aquells que es troben en els espais periurbans i també als camins de ronda. 

• Promoure un itinerari per a vianants continu al llarg de tota la façana marítima de la Regió 
Metropolitana de Barcelona que relligui els trams de camins de ronda existents amb una 
senyalització adequada. 

• Vetllar pel compliment estricte de la Llei de costes, tant pel que fa a l’ocupació del domini públic per 
instal·lacions privades, com al control efectiu de les limitacions a la propietat privada dins la zona 
de servitud de protecció que defineix la Llei. 

 

Carta del Paisatge de la Riera d’Argentona 

Al 2006 s’inicià la redacció del la carta del paisatge de la riera d’Argentona promoguda conjuntament 
pels municipis de Cabrera de Mar, Argentona, Dosrius, Mataró i Òrrius i l’Observatori del Paisatge. La 
diagnosi i propostes de la Carta aporten elements de valor que caldrà tenir en compte en els processos 
de planificació territorial, urbanística i sectorial endegats per les diferents administracions. I també per 
orientar diverses activitats del sector privat, especialment vinculades a l’activitat industrial. 

La finalitat de la Carta és proposar tres principals eixos d’actuació: 

• Recuperació de la riera com a espai natural, com a fons paisatgístic de les infraestructures, com a 
recorregut de connexió entre els municipis 

• Millora de la imatge de la presència dels polígons industrials en la conca. 

• Considerar el futur tren orbital com a oportunitat de millora dels paisatges afectats pel seu pas. 
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1.8 Marc legal 
 

1.8.1 Marc urbanístic 

El Pla especial s’inscriu en el marc d’ordenació territorial que defineixen els instruments urbanístics 
vigents a Cabrera de Mar:  

• Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat pel Govern de la Generalitat en data 20 
d’abril de 2010. 

• Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), aprovat definitivament per resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 25 de maig de 2005 (DOG de Catalunya de 16 
de juny de 2005). 

• Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per a sectors de sòl urbanitzable 
delimitat sense el pla parcial (PDUSC-2), aprovat de desembre de 2005. 

• Pla d’ordenació urbana municipal (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en sessió de 06 de novembre de 2013 i acordada la seva 
publicació a l'efecte d'executivitat en sessió de 19 de març de 2015. 

 

1.8.2 Marc legislatiu 

El present Pla especial es redacta de conformitat amb el marc legislatiu vigent: 
 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors, entre les quals el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de suelo y rehabilitación urbana.  

• Totes les disposicions vigents de caràcter sectorial: edificació, habitatge, avaluació ambiental, 
paisatge, turisme, mobilitat, carreteres, ferrocarril, aigües, residus, activitats, prevenció d’incendis, 
patrimoni natural, patrimoni cultural, arquitectònic, arqueològic i paleontològic, etc. 

 
L’article 47.3 del TRLU estableix que en sòl no urbanitzable és permès, amb els requisits fixats pels 
articles 50, 50 bis i 51: 
 

• Reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar o recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 

• Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de 
planejament urbanístic general del municipi que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques o històriques. 

• Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic 
negatiu. 

 
L’article 47.3.bis del TRLU determina que per a la rehabilitació i recuperació de les construccions 
esmentades i als efectes de poder-les destinar a algun dels usos admesos pel mateix TRLU i per la resta 
de legislació urbanística vigent, aquestes hauran d’estar incloses pel planejament urbanístic en un 
catàleg específic.  

L’article 47.3 ter estableix que les construccions esmentades es poden reutilitzar per a destinar-les a 
altres usos diferents sempre que en fomentin la preservació i la conservació o, si s'escau, en permetin 
corregir l'impacte ambiental o paisatgístic negatiu. I el 47. 3 quater determina que en tots els casos, els 
usos a què fan referència els apartats 3 bis i 3 ter han d'ésser compatibles amb les activitats agràries 
implantades en l'entorn immediat respectiu. 

En concordança amb l’anterior, l’article 50.2 del TRLU estableix que el planejament urbanístic general o 
especial haurà d’identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable que 
siguin susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, i haurà de justificar les raons que en determinen 
la preservació o, si s’escau, la recuperació. En aquest mateix sentit, l’article 55 del RLU -apartats 1 a 4- 
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regula la reconstrucció i la rehabilitació de masies i cases rurals d’acord amb les determinacions del 
TRLU, i desenvolupa aspectes relatius als usos admesos i a les condicions per a dur a terme la 
reconstrucció o rehabilitació. 

Finalment, l’article 67.1.g del TRLU preveu la redacció de Plans urbanístics de desenvolupament per a 
la identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres construccions a les que fan referència els 
anteriors articles esmentats. 

 

1.9 Llistat d’inventari 
 
Es relacionen a continuació les edificacions actualment destinades a habitatge existents en el sòl no 
urbanitzable de Cabrera de Mar que, d’acord amb la legislació vigent, es considera que no reuneixen les 
condicions per a ser incloses al present Pla especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions.  
 
La regulació específica d’aquestes edificacions serà l’establerta pel POUM de Cabrera de Mar i per la 
legislació urbanística i sectorial vigent aplicable. 
 
Es tracta de 89 edificacions i en el llistat que segueix s’especifica el corresponent número d’ordre, indret 
o adreça, la referència cadastral i les coordenades UTM (Fus 31, hemisferi nord, ETRS89): 
 

CODI Indret Ref Cadastral finca UTM (x) UTM (y) 

I-001 camí de Cabrils, 14 000514000DF49F 448965 4596990 

I-002 camí de Cabrils, 29 000514100DF49F 448910 4596922 

I-003 camí de la Bardina 000514200DF49F 449183 4596771 

I-004 camí de la Bardina 001013500DF49F 449226 4596682 

I-005 camí de la Bardina 001013600DF49F 449173 4596502 

I-006 camí de la Bardina 001013700DF49F 449268 4596529 

I-007 camí antic del mig, 1 001013800DF49F 449319 4596354 

I-008 camí antic del mig/torrent dels Vinyals 001016800DF49F 449515 4596360 

I-009 camí antic del mig, 11 001016500DF49F 449623 4596442 

I-010 crta. d'Argentona, 28 001017000DF49F 449739 4596315 

I-011 crta. d'Argentona, 30 001516200DF49F 449808 4596246 

I-012 crta. d'Argentona, 24 001515400DF49F 449695 4596180 

I-013 torrent dels Vinyals, 22 001515600DF49F 449628 4596086 

I-014 torrent dels Vinyals, 20 001515700DF49F 449653 4596076 

I-015 crta. d'Argentona, 16 08029A00900053 449548 4596080 

I-016 crta. d'Argentona, 8 001516300DF49F 449579 4595879 

I-017 Torrent del Molí, 39 001515800DF49F 449793 4596077 

I-018 Torrent del Molí, 39 001516100DF49F 449891 449891 

I-019 torrent del molí, 18 001100800DF59E 450166 4595862 

I-020 torrent del molí, 12 (B) 08029A00900076 450191 4595775 

I-021 camí del Castell de Burriac, s/n 08029A00200051 448881 4598613 

I-022 camí de la font Picant, 4 001413400DF49H 448468 4598433 

I-023 urbanització l'Altura 3 001912900DF49H 448724 4597845 

I-024 urbanització l'Altura 5 001913000DF49H 448720 4597835 

I-025 urbanització l'Altura 7 001913200DF49H 448723 4597818 

I-026 urbanització l'Altura 2 001913100DF49H 448707 4597826 

I-027 urbanització l'Altura 4 001912800DF49H 448695 4597844 
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CODI Indret Ref Cadastral finca UTM (x) UTM (y) 

I-028 urbanització l'Altura 6 001913300DF49H 448658 4597802 

I-029 c/ Fèlix Albages, 12 002014300DF49H 449060 4598225 

I-030 c/ Fèlix Albages, 10 002014500DF49H 449108 4598171 

I-031 c/ Fèlix Albages, 9 002014400DF49H 449042 4598176 

I-032 c/ Cerdanya, 16 002014700DF49H 448938 4598080 

I-033 c/ Cerdanya, 18 001912700DF49H 448877 448877 

I-034 c/ Fèlix Albages, 20 002014600DF49H 448932 4598156 

I-035 camí del mig, 109 000601100DF59E 450047 4596752 

I-036 camí antic del mig, 14 000601700DF59E 449948 4596422 

I-037 camí del pla del Molí 08029A00900106 450032 4596493 

I-038 riera de Cabrera, 27 000601600DF59E 450101 4596493 

I-039 torrent barraqueres, 20 000602000DF59E 450344 4596616 

I-040 torrent barraqueres, 16 000601500DF59E 450417 4596430 

I-041 riera de Cabrera, 21 000601900DF59E 450150 4596375 

I-042 paratge Mas Maltes 08029A00900069 450022 4596116 

I-043 torrent barraqueres, 15 000605300DF59E 450502 4596323 

I-044 torrent barraqueres, 10 000605500DF59E 450600 4596299 

I-045 torrent barraqueres, 11 001103900DF59E 450618 4596268 

I-046 torrent barraqueres, 6 (B) 001104000DF59 450802 4596247 

I-047 carretera Nacional II, 25 001104100DF59E 450413 4596204 

I-048 riera de Cabrera, 13 001100600DF59E 450358 4596040 

I-049 paratge Can Recte 08029A00900136 450354 4595989 

I-050 riera de Cabrera, 9 001104600DF59E 450475 4595790 

I-051 carretera Nacional II, 281 0657203DF5905N 450549 4595645 

I-052 carretera Nacional II,  18 (D) 0759709DF5905N 450666 4595627 

I-053 paratge Pla de sta Margarida 08029A00700017 450877 4596073 

I-054 camí de santa Elena, 23 001602700DF59G 449975 4598217 

I-055 camí de santa Elena, 21 001603000DF59G 450024 4598236 

I-056 camí de santa Elena, 9 001603100DF59G 450311 4597944 

I-057 crta. d'Argentona, 91 08029A00300037 450481 4598281 

I-058 crta. d'Argentona 08029A00300038 450525 4598304 

I-059 crta. d'Argentona, 81 0682601DF5908S 450503 4598085 

I-060 crta. d'Argentona, 79 0481511DF5908S 450457 4598075 

I-061 crta. d'Argentona, 71 0481512DF5908S 450446 4597999 

I-062 crta. d'Argentona, 94 08029A00400055 450841 4597941 

I-063 crta. d'Argentona, 96 001711100DF59G 450906 4597966 

I-064 crta. d'Argentona, 98 001711300DF59G 450947 4597932 

I-065 crta. d'Argentona, 100 001711300DF59G 450990 4597959 

I-066 camí de santa Elena, 2 0481505DF5908S 450405 4597855 

I-067 crta. d'Argentona, 92 001608500DF59G 450480 4597916 

I-068 crta. d'Argentona, 90 001608600DF59G 450458 4597862 

I-069 crta. d'Argentona, 88 001608700DF59G 450463 4597832 

I-070 crta. d'Argentona, 82 0678501DF5907N 450602 4597638 

I-071 crta. d'Argentona, 82 (C) 002106900DF59G 450652 4597618 
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CODI Indret Ref Cadastral finca UTM (x) UTM (y) 

I-072 crta. d'Argentona, 82 (B) 002107000DF59G 450624 4597596 

I-073 crta. d'Argentona, 82 (A) 002107100DF59G 450583 4597583 

I-074 crta. d'Argentona, 82 002107200DF59G 450543 4597573 

I-075 crta. d'Argentona, 74 002108000DF59G 450751 4597581 

I-076 crta. d'Argentona, 70 002117300DF59G 450771 4597520 

I-077 crta. d'Argentona, 76 002107300DF59G 450655 4597506 

I-078 crta. d'Argentona, 72 002107900DF59G 450761 4597468 

I-079 c/ sant Sebastià, 2 0476801DF5907N 450311 4597460 

I-080 crta. d'Argentona, 66 002117400DF59G 450560 4597435 

I-081 camí del mig, 70 002107600DF59G 450714 4597281 

I-082 lg. Les costes, 38 001517800DF49H 450874 4597142 

I-083 camí antic del mig, 36 08029A00700009 450834 4596930 

I-084 camí antic del mig, 30 000105900DF59E 450594 4596886 

I-085 torrent Maniu, 19 000106300DF59E 450566 4596771 

I-086 torrent barraqueres, 10 (A) 000605100DF59E 450592 4596528 

I-087 carretera Nacional II, 47 000709800DF59E 450972 4596674 

I-088 carretera Nacional II, 49 000710000DF59E 450944 4596545 

I-089 Pla de sta Margarida 08029A00700044 450912 4596339 
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Objectius 

Com ja s’ha exposat a l’inici del present document, l’objecte del Pla especial és la identificació i 
l’ordenació urbanística de les masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del 
municipi de Cabrera de Mar que siguin susceptibles de preservació, recuperació o rehabilitació d’acord 
amb els criteris establerts per la vigent legislació urbanística. I atès que es considera que reuneixen els 
valors que justifiquen la seva inclusió al catàleg. 

L’objectiu principal del Pla especial és la conservació i recuperació del patrimoni construït de masies, 
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Cabrera de Mar. D’acord amb l’establert a 
l’article 47.3 del TRLU, les construccions susceptibles d’incorporació al catàleg són: 

• Masies i cases rurals que calgui preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques, 
ambientals, paisatgístiques o socials. 

• Altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic 
general del municipi que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 

• Construccions rurals en desús que calgui rehabilitar per a corregir-ne l’impacte ambiental o 
paisatgístic negatiu. 

 
En aquesta Memòria justificativa es recullen els criteris que s’han adoptat per a la inclusió d’una masia, 
casa rural o altra construcció al present Pla especial. Així mateix, s’exposen els criteris adoptats per a 
dur a terme la regulació dels elements inclosos al catàleg, concretant: els tipus de volums que 
configuren el conjunt de l’edificació, els usos i activitats permeses, els criteris generals d’intervenció, 
les possibilitats per a l’ampliació de les edificacions o per a la seva densificació, i les condicions de 
relació amb el seu entorn, l’accés i els serveis urbanístics bàsics. 
 
D’acord amb aquests criteris, el Document B del Pla especial estableix la normativa general d’aplicació 
per al conjunt dels elements inclosos al catàleg i, el Document C incorpora una fitxa individualitzada per 
a cadascun d’ells que regula les condicions específiques d’ordenació i els usos que hi són permesos, 
d’entre els que siguin compatibles amb el medi rural en el que s’emplacen i amb les activitats admeses 
per la normativa urbanística vigent.  

 

 

2.2 Descripció i justificació de la proposta: criteris adoptats 

2.2.1 Criteris per a la incorporació dels elements al catàleg 

En desenvolupament del marc normatiu i urbanístic vigent, i específicament dels articles 47.3 i 50.2 del 
TRLU i de l’article 55.2 del RLU, les raons per a incloure una masia o casa rural en el present Pla 
especial han estat: 

• Valor arquitectònic: edificacions que es caracteritzen per la seva qualitat arquitectònica o 
compositiva, per les seves característiques tipològiques o volumètriques, o per la presència 
d’elements formals, constructius o arquitectònics singulars. Majoritàriament aquestes edificacions 
es troben incloses en catàlegs de patrimoni. 

• Valor històric: edificacions que són rellevants pel que fa al seu origen o evolució i que han tingut 
influència en la configuració dels assentaments en el territori, o bé que estan relacionades amb 
algun fet significatiu de la història del lloc; i, en general, edificacions anteriors a la primera Ley del 
Suelo (1956) que no hagin sofert grans transformacions. 

• Valor paisatgístic: edificacions que constitueixen un element configurador del paisatge on 
s’ubiquen i que caracteritzen la imatge pròpia del territori, per esdevenir una fita de referència o 
donar nom a elements naturals –serres, torrents, boscos, camins, etc.-; o que formen part de 
recorreguts paisatgístics; o bé edificacions en mal estat de conservació o en desús que cal 
recuperar per regenerar l’entorn i millorar la integració paisatgística. 
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• Valor ambiental: edificacions que formen part determinant d’un teixit rural amb característiques 
ambientals pròpies i que contribueixen a la preservació del territori rural i de les condicions 
ambientals del seu entorn proper, l’equilibri territorial i/o la biodiversitat; i en general edificacions 
vinculades a activitats agropecuàries o a la vigilància i manteniment de l’entorn. 

• Valor social: edificacions que poden afavorir el reequilibri econòmic i territorial permetent la 
recuperació de la població i el seu manteniment en l’entorn rural, o bé edificacions amb alguna 
funció o activitat que dóna resposta a alguna necessitat o demanda social –tant en equipaments 
públics com privats-. 

 
No es poden incloure al catàleg aquelles edificacions enrunades de les quals no se’n pot acreditar la 
volumetria original o de les quals no resten suficients vestigis. Tampoc no són objecte del catàleg els 
magatzems, naus i casetes d’eines d’ús agropecuari o forestal que no formin un conjunt amb les masies 
o cases rurals. 
 
En aplicació dels anteriors criteris, a l’apartat 2.3 d’aquesta Memòria s’incorpora la relació dels elements 
en sòl no urbanitzable de Cabrera de Mar inclosos al catàleg. Les edificacions en sòl no urbanitzable 
del municipi que no han estat incloses al catàleg es relacionen a l’apartat 1.9. 
 

2.2.2 Tipus de volums que configuren el conjunt edificat 

Les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla especial estan formades per 
una única edificació o per un conjunt d’edificacions. En cada cas, en la fitxa corresponent a cada 
element o conjunt catalogat, el Pla identifica: 

• Volum o conjunt principal: correspon al volum o volums construïts que configuren l’edificació de 
més entitat dins del conjunt edificat, que contenen els usos principals de la finca, i presenten les 
característiques tipològiques i els valors que motiven la seva inclusió al catàleg. Aquests volums 
s’identifiquen en les fitxes del Pla especial en color vermell. 

• Volums complementaris catalogats: correspon al volum o volums distints del principal que, per les 
seves característiques o paper en el conjunt, disposen d’algun dels valors identificats pel Pla 
especial -arquitectònic, històric, paisatgístic, ambiental i/o social-. Aquests volums són susceptibles 
de ser recuperats i utilitzats per als usos admesos pel Pla. Aquests volums s’identifiquen a les 
fitxes del Pla especial en color taronja. 

• Volums complementaris no inclosos en el catàleg: correspon al volum o volums auxiliars que no 
reuneixen cap dels valors identificats pel Pla especial. Aquest no es regulen en aquest catàleg. 
Aquests volums s’identifiquen a les fitxes del Pla especial en color gris. 

 

2.2.3 Usos i activitats admeses 

El Pla especial estableix, de forma individualitzada per a cada conjunt edificat inclòs al catàleg, els usos 
i activitats que hi poden ser admesos d’entre els usos que s’estableixen a l’article 47.3.bis del TRLU i a 
l’article 55.1 del RLU: 

• Ús d’habitatge familiar, podent acollir una o més famílies. Inclou l’habitatge d’ús turístic, d’acord 
amb l’establert per la legislació sectorial en la matèria.  
 

• Ús d’habitatge amb activitat econòmica d’ús turístic en masies o cases rurals. 

• Ús d’establiment de turisme rural, d’acord amb la definició i els requisits establerts per la legislació 
sectorial vigent en matèria de turisme, integrat en edificacions preexistents anteriors a l’any 1957. 

• Ús d’establiment hoteler, d’acord amb la definició i els requisits establerts per la legislació sectorial 
vigent en matèria de turisme; i amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament i els usos d’hotel 
en condomini. 

• Ús de restauració. Comprèn els establiments destinats a la venda de menjars i begudes per a ser 
consumits en el mateix establiment, d’acord amb la legislació sectorial vigent. 

• Usos d’educació en el lleure, i activitats d’ensenyament, esbarjo, esplai o repòs vinculades al medi 
natural: cases de colònies, escoles de natura, albergs, centres de recerca -ambiental, paisatgística, 
natural- i similars. 
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• Ús d’equipaments -públics o privats- destinats a oferir un servei al municipi, que puguin emplaçar-
se en medi rural -cultural, educatiu, esportiu, administratiu, sanitari, assistencial i similars-. 

• Usos artesanals i activitats destinades a l’elaboració i transformació artesanal de recursos naturals 
i agropecuaris, així com la comercialització, venda, degustació i emmagatzematge d’aquests 
productes. 

• Usos de creació artística, de producció artesanal i l’exercici de professions lliberals –pintura, 
escultura, maquetació, fusteria, estudis de gravació, circ, escenografia, dansa, teatre, restauració de 
béns, orfebreria i similars-, i les activitats vinculades a la investigació o el desenvolupament, que 
siguin compatibles amb la preservació del medi natural. 

• Usos de serveis comunitaris o corporatius. 
 
A més dels anteriors usos, en totes les masies i cases rurals catalogades s’admeten els usos propis del 
sòl no urbanitzable: usos agrícoles, ramaders, forestals o, en general, de caràcter rústic, que ja estan 
regulats per la legislació urbanística i sectorial vigent i pel POUM de Cabrera de Mar. 

Les masies i cases rurals catalogades també es poden destinar a altres usos diferents sempre que 
fomentin la preservació i la conservació o, si s’escau, en permetin corregir l’impacte ambiental o 
paisatgístic negatiu. Per la implantació d’aquests altres usos es requerirà la tramitació que estableix la 
legislació urbanística. 

Tots els usos admesos hauran de ser compatibles entre sí i amb les activitats agràries implantades en 
el seu entorn immediat respectiu. 

El Pla especial admet nous usos d’entre els esmentats i permesos per la legislació vigent, en aquelles 
masies o cases rurals en què la seva implantació és compatible amb el manteniment i la preservació 
de l’estructura, la tipologia i les característiques de l’edificació i amb la protecció i conservació del seu 
entorn i del paisatge on s’emplaça. Per a determinar els usos que poden ser admesos en cadascuna 
de les masies, cases rurals i altres construccions incloses en aquest Pla especial, s’han tingut en 
compte els següents aspectes: 

• Tipologia de l’edificació principal i dels volums complementaris catalogats. 

• Localització de la masia, casa rural o altra construcció, significació del lloc i relació de l’edificació 
amb el seu context paisatgístic. 

• Condicions d’accessibilitat, possibilitat d’espais per a l’aparcament de vehicles i disponibilitat de 
serveis urbanístics bàsics. 

• Situació de risc d’incendi, inundabilitat o altres. 

• Usos actuals i estat de conservació de les edificacions. 

• Superfície de la finca on s’emplacen les edificacions, superfície construïda actual i possibilitats per 
a la seva ampliació. 

• Tipologia del sòl urbanitzable on s’emplaça la masia, casa rural o altra construcció, d’acord amb 
les determinacions de les qualificacions urbanístiques del planejament general i la legislació vigent, 
i la seva proximitat o inclusió en un àmbit protegit per existència d’Hàbitats d’interès comunitari o 
d’àmbits d’expectativa arqueològica. 

 
En tot cas, en funció dels usos que són admesos en cada cas, el Pla especial estableix les condicions 
per tal de garantir el tractament acurat de l’entorn, una adequada accessibilitat rodada, la reserva 
suficient d’espais per a l’aparcament de vehicles i la disponibilitat dels serveis urbanístics bàsics, així 
com donar compliment a la demés normativa sectorial que sigui d’aplicació. 
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2.2.4 Criteris generals d’intervenció 

En general, en cada element inclòs al catàleg es vetllarà pel manteniment i conservació dels valors 
històrics, arquitectònics, paisatgístics, ambientals o socials que motiven la seva inclusió al Pla especial. 

D’acord amb els articles 50 i 50bis del TRLU i l’article 55.3 del RLU, qualsevol intervenció en les masies, 
cases rurals o altres construccions en sòl no urbanitzable de Cabrera de Mar incloses al catàleg respectarà 
la volumetria original del conjunt, i se’n mantindran la tipologia aparent i la composició arquitectònica, així 
com els materials i acabats originals, i els elements constructius o ornamentals singulars que el Pla identifica 
per a cada element catalogat. Així mateix, caldrà donar compliment a la normativa vigent en matèria 
d’habitabilitat i de prevenció d’incendis forestals. 

Es posarà especial cura en el manteniment de la composició i la proporció de les obertures de les 
façanes -especialment en les principals-; de la forma i els pendents de les cobertes, i de la proporció 
entre els espais buits, els espais edificats i els espais lliures privats. 

En les intervencions que es duguin a terme, els materials, textures, cromatismes, acabats i estructures 
compositives emprats hauran de respectar els valors de les edificacions incloses al catàleg, i ser 
coherents amb el caràcter del conjunt i el context paisatgístic de l’entorn. Les possibles ampliacions, si 
són admeses, hauran de reconèixer les característiques pròpies de l’edificació identificada com a 
principal o, en tot cas, les característiques de l’arquitectura tradicional del lloc.  

S'admet l'ampliació precisa dels volums catalogats respectant els aspectes tipològics i els trets 
principals de la masia, en aquells casos en que, per adaptar els volums a les condicions adequades de 
salubritat, habitabilitat i accessibilitat, sigui necessari modificar-ne el perímetre exterior existent. 

En qualsevol cas, caldrà garantir la integració i la preservació de l’entorn rural i el paisatge en el que 
s’inscriu la masia, casa rural o altra edificació, sense desvirtuar-lo ni malmetre la imatge dominant del 
lloc. 
 
 
2.2.5 Possibilitats d’ampliació de l’edificació 

D’acord amb l’article 55.3 del RLU, les possibles ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar 
de l’edificació principal inclosa al catàleg no podran afectar negativament els valors arquitectònics i 
paisatgístics del conjunt edificat i de l’entorn que justifiquen la catalogació, i hauran d’estar justificades 
per les necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. 
 
El Pla especial admet, excepcionalment, l’ampliació de la masia o casa rural en aquells casos que així ho 
aconselli la tipologia de l’edificació, En aquests casos, en les corresponents fitxes contingudes en el 
Document C, el Pla especial delimita un àmbit de possible ampliació de l’edificació existent, sempre amb 
la condició que la intervenció haurà de garantir el manteniment dels valors arquitectònics, històrics, 
paisatgístics, ambientals o socials del conjunt edificat que motiven la seva inclusió al catàleg, i que s’ajusti 
a la resta de condicions establertes normativament. 
 
En tot cas, l’ampliació serà la mínima imprescindible, en funció del sostre construït existent del volum 
principal de la masia o casa rural i sempre directament relacionada amb l’ús al qual es vol destinar el 
conjunt edificat d’entre els admesos pel Pla. Quan existeixin edificacions complementàries susceptibles 
de ser utilitzades, el Pla especial prioritza l’ampliació mitjançant l’ús d’aquestes edificacions, la seva 
reconstrucció, rehabilitació i adequació, evitant en la mesura del possible noves ocupacions de sòl. 
 
Només es permetrà una única ampliació, quan així sigui admès pel Pla especial. 
 

2.2.6 Criteris per a la divisió horitzontal 

D’acord amb l’article 50bis.4 del TRLU i l’article 55.4 del RLU, es pot admetre la divisió horitzontal de 
les masies, cases rurals o altres construccions incloses al catàleg sempre i quan no s’alterin les 
característiques originals de l’edificació ni es desvirtuï la configuració dels volums existents, amb les 
limitacions que estableixi el planejament urbanístic vigent. i d’acord amb la normativa vigent que regula 
les condicions objectives d’habitabilitat. La llei no admet en cap cas la divisió de l’edificació en règim de 
propietat horitzontal, ni qualsevol altre règim de condomini en les parts de les edificacions destinades 
a l'ús hoteler.  
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De forma general, seguint els criteris ambientals per a la protecció de la qualitat paisatgística, el present 
PEM no admet la divisió de les edificacions en règim de propietat horitzontal, per afavorir la seva gestió 
amb una responsabilitat única, fomentar la rehabilitació i garantir la recuperació del patrimoni 
arquitectònic i històric situat en el sòl no urbanitzable. Excepcionalment i sense alterar els valors de les 
construccions que motiven la seva catalogació, en aquells casos en que la tipologia de l’edificació ho 
permet, s’admet la divisió en règim de propietat horitzontal, si no s'alteren les característiques originals 
i d'acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d'habitabilitat. En cap cas no s’admet 
la divisió horitzontal, ni qualsevol altre règim de condomini, en les parts de les edificacions destinades 
a l'ús hoteler. La normativa en el document B en regula les condicions específiques per fer-ho. 
Únicament en aquests casos, la corresponent fitxa, que consta en el Document C, ho admet. 
 
La divisió de les edificacions en règim de propietat horitzontal només serà admesa en aquelles masies 
i cases rurals en que es justifiqui aquesta excepció, en motiu de fonamentar la seva rehabilitació i per 
tal de reconèixer situacions històriques, familiars o preexistències degudament documentades, quan 
ho permeti la fitxa corresponent d’aquest catàleg, i sempre d’acord amb les condicions següents: 
 
1. Només en edificacions que tinguin reconegut l’ús d’habitatge en la fitxa corresponent, sempre que 

la tipologia de l’edificació ho permeti fer sense necessitat de dur a terme cap ampliació i respectant 
la volumetria i l’estructura tipològica del conjunt principal. No obstant l’anterior, es prioritzarà la 
coexistència de diferents habitatges dins de la mateixa finca registral existent, per tal de garantir 
la unitat de gestió i conservació de l’element i facilitar que les noves intervencions de rehabilitació 
i manteniment en cadascun dels habitatges que s’estableixin a la finca, responguin a una lògica 
de conjunt i puguin ser gestionades i finançades per l’únic propietari de la finca rústica.. 
 

2. Sempre que no s’alterin les característiques originals de l’edificació, el que inclou tant la seva 
estructura, la configuració dels volums existents, així com aquells elements singulars que 
existeixen a l’exterior de l’edifici. 
 

3. El nombre màxim d’habitatges resultants de la divisió horitzontal serà els que determini la fitxa per 
a cada element, amb un màxim de quatre (4). Cada habitatge tindrà una superfície mínima 
construïda de cent cinquanta metres quadrats (150 m²), sempre que es garanteixin les condicions 
objectives d’habitabilitat regulades per la norma sectorial.  

 

4. Haurà de respectar l’estructura i els elements singulars tant de l’interior com de l’exterior i caldrà 
que admeti les superfícies mínimes de cada habitatge sense requerir ampliacions. 

 

5. Sempre i quan es compleixin els paràmetres establerts en l’apartat 3 d’aquest article, es podrà 
admetre la divisió de les edificacions en règim de propietat horitzontal. L’opció prioritària, no 
obstant, serà la coexistència de diversos habitatges en de la mateixa unitat registral, sense haver 
de dur a terme la divisió de les edificacions en règim de propietat horitzontal,. 

 

6. Quan es pretengui la divisió d’una construcció en règim de Propietat horitzontal, prèviament 
ampliada, el sostre i la superfície ampliats no es prendran en consideració per determinar els 
paràmetres anteriorment indicats. 

 

7. Caldrà garantir la indivisibilitat de la finca sobre la qual s’emplacen les edificacions. Si la divisió es 
realitza d’edificacions independents, l’espai exterior mantindrà l’aspecte unitari i en cap cas 
s’autoritzarà la col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
 
2.2.7 Entorn, accés i serveis 

Qualsevol intervenció o actuació en les masies, cases rurals o altres construccions incloses al Pla 
especial, o la implantació de nous usos, haurà de garantir el tractament acurat de l’entorn proper i la 
seva integració en el medi natural i el paisatge on s’ubiquen. Així mateix, es conservaran les eres i 
altres espais lliures de l’entorn, i els elements d’interès existents que el Pla identifica en cada cas -pous, 
safareigs, basses, fonts, murs, arbrat, etc.-. 
 
En tot cas, caldrà respectar les directrius del planejament urbanístic per a la preservació front els riscos 
naturals i tecnològics, i caldrà donar compliment a la normativa sectorial vigent en matèria 
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d’accessibilitat, de prevenció d’incendis forestals i de protecció d’àmbits d’expectativa arqueològica.  
Així mateix, en les intervencions en els accessos i entorns de les edificacions que puguin afectar espais 
naturals protegits o Hàbitats d’interès comunitari es minimitzarà l’afecció a l’hàbitat en què es trobin 
emplaçades i es prendran les mesures correctores necessàries per a la seva protecció i conservació. 
 
Finalment, qualsevol intervenció o canvi d’ús, amb caràcter general, haurà de garantir l’accés rodat des 
de la xarxa de camins rurals, les reserves per a l’estacionament de vehicles en condicions adequades 
de qualitat i quantitat en funció dels usos admesos, i la disponibilitat dels serveis urbanístics bàsics. 
 

 

2.3 Llistat de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 

Llistat de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable amb la seva raó d’inclusió 
en el catàleg segons els criteris descrits en el punt 2.2.1 del present document: 
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Element catalogat Raons d’inclusió 

CODI Nom Arquitectòniques Històriques Mediambientals Paisatgístiques Socials 

C-01 Casa Vilalta x x x x  

C-02 Can Serras  x x   

C-03 Molí d'en Lledó  x x x  

C-04 Can Pau Mayol  x    

C-05 Font Picant  x   x 

C-06 la Barceloneta  x    

C-07 Can Figueras  x    

C-08 el Sindicat  x x  x 

C-09 Horta Prat  x    

C-10 Horta Vilaplana  x    

C-11 Can Vicenç i Genís Vinyals  x x x  

C-12 Can Maltes  x x x x 

C-13 Can Brassó  x x   

C-14 Caseta de can Mauri  x    

C-15 Can Mauri  x x   

C-16 Can Viñals  x x   

C-17 Can Vinyals  x    

C-18 La Creu Verda  x    

C-19 Can Canal  x    

C-20 Torre Vasca  x    

C-21 Can Corberó  x    

C-22 Horta Rovira x x x x  

C-23 Can Auriano  x    

C-24 Finca Vivé  x    

C-25 Horta de les Monges x x x x  

C-26 Torre Ametller x x  x x 

C-27 Can Carbonell  x x x  

C-28 Can Sala  x x x  

C-29 Can Parcala  x x x x 

C-30 Can Gregori  x  x  

C-31 Can Xacó  x    

C-32 Cal Rectoret x x  x  

C-33 Can Valls x x x x  

C-34 Can Basora x x  x  

C-35 Can Pauet x x  x  

C-36 Can Mora Agell x x  x  

C-37 Can Orriols d'Agell x x  x  

C-38 Torre Boet  x    

C-39 Can Carbonellet  x x x  

C-40 Mas Pujol x x x x  

C-41 Can Maynou  x    

C-42 Can Roca  x    

C-43 La Vendrella  x  x  

C-44 Can Peric  x x x  

C-45 Can Teixidor Ballescà  x  x  

C-46 Can Pauet dels frares x x  x  

C-47 Can Roqueta  x x   

C-48 Can Fitó  x    

C-49 Can Pujol  x    

C-50 Can Nan  x x x  

C-51 Can Triscat  x x   

C-52 Can Noé  x x   

C-53 Santa Margarida  x x x x 

C-54 Horta Noe  x x   

C-55 Can Masó  x x   

C-56 la Càbila  x x   

C-57 Cal Valencià  x    

C-58 Can Sans  x    

C-59 Can Masvidal  x x   

C-60 Ca l'Esgleas  x x   

C-61 Can Cot  x    

C-62 Can Falions  x    

C-63 Horta del pi  x x x  

C-64 Can Boix  x x  x 

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

Codi Segur de Validació 52dbdbe9e21c435e9197a5c92fb94be2001

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 sòl no urbanitzable del municipi de Cabrera de Mar   
Documentació per a l’aprovació inicial  p. 50 

2.4 Justificació del compliment dels paràmetres previstos a la normativa 

El cos normatiu del present Pla especial ve constituït pel Document B, de normativa urbanística, i per 
les determinacions normatives contingudes en cadascuna de les fitxes individualitzades per a cada 
masia, casa rural o altra construcció inclosa al Pla, que consten al Document C.  

En allò que no sigui expressament regulat per la normativa urbanística d’aquest Pla especial o per cada 
fitxa concreta, seran d’aplicació les determinacions del Text refós de la Llei d’urbanisme i el seu 
Reglament, del Decret 64/2014, del Texto refundido de la Ley de suelo i de la normativa sectorial 
aplicable, així com per l’establert pel planejament territorial i municipal vigent, per a cadascuna de les 
qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.  
 
 
2.5  La fitxa 

En el Document C del present Pla especial s’incorpora una fitxa individualitzada per a cadascuna de 
les masies, cases rurals o altres construccions incloses al Pla. Les fitxes s’estructuren en dues parts: 
una primera part descriptiva i una segona part normativa. Tots els articles a que es fa referència a la 
part normativa de les fitxes ho són de la normativa urbanística recollida al Document B del present Pla 
especial. 
 
Part descriptiva 
 
Conté els següents aspectes: 
 
• Identificació: nom i numeració, plànol de situació i ortofotoplànol. 

• Localització: adreça postal, coordenades UTM (Fus 31, hemisferi nord, ETRS89), i referència 
cadastral de la masia o casa rural i de la finca rústica en la que s’emplaça. 

• Dades urbanístiques: qualificació urbanística del POUM detallant el tipus de sòl no urbanitzable 

• Proteccions vigents: categoria de sòl no urbanitzable segons el PTMB, nivell de protecció actual 
(BCIN, BPU i codi en cas de trobar-se inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic), codi de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya en cas 
de trobar-se inclòs, i la situació de risc (inundabilitat i incendis forestals) en cas de trobar-s’hi. 

• Justificació per a la recuperació i preservació de la masia o casa rural: pel seu valor històric, 
arquitectònic, paisatgístic, ambiental i/o social.  

• Descripció del be: època, estil, estat de conservació, titularitat pública o privada, ús actual, 
vinculació o no a explotació agrícola o ramadera, sostre construït aproximat del volum principal i 
de la resta de volums complementaris catalogats grafiats en el plànol d’identificació, 
característiques principals de la masia o casa rural i del seu entorn paisatgístic. 

• Plànol d’identificació dels volums edificats especificant la seva tipologia: volum principal -grafiat en 
color vermell a les fitxes-, volums complementaris catalogats -grafiats en color taronja a les fitxes- 
i volums complementaris no catalogats -grafiats en color gris a les fitxes-; i delimitació dels àmbits 
on ubicar la possible ampliació de l’edificació, si s’escau. El plànol s’ha elaborat sobre els 
perímetres de la cartografia digital a escala 1/1.000 o 1/5.000 -segons el cas- completant-ne, 
mitjançant treball de camp, els volums, els pendents de les cobertes i els elements característics 
de l’entorn immediat a cada element. 

• Estat de conservació, accessibilitat i serveis: Estat de conservació en què es troba el bé, 
accessibilitat rodada, disponibilitat de serveis urbanístics. 

 

 
Part normativa 
 
Les determinacions normatives contingudes en les fitxes de cada element catalogat regulen els 
següents aspectes: 
 

• Condicions d’ordenació de l’edificació: condicions d’ordenació i d’edificació per al tractament del 
volum principal de la masia o casa rural i/o dels volums complementaris catalogats. Intervencions 
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admeses: concreció de quins dels volums catalogats són susceptibles de ser utilitzats per als 
diferents usos admesos; i concreció de les actuacions, si s'escau, en cas de canvi d'ús, de 
rehabilitació, de cessament d’activitats agrícoles, ramaderes o similars i d'altres intervencions 
admeses Concreció de les condicions per a l’ampliació del conjunt edificat, si s’admet, mitjançant 
la construcció de noves edificacions de les existents. 

• Usos: Regulació dels usos i activitats permeses, d’entre les establertes a l’article 47 del TRLU, 
diferenciant l’ús o usos principals i els altres usos admesos. Divisió en propietat horitzontal: 
descripció de la situació actual, segons el registre de la propietat, en el cas que l'element es trobi 
dividit horitzontalment, i concreció de les determinacions normatives. 

• Condicions específiques per a l’ordenació de l’entorn de la masia o casa rural, l’accés rodat i 
l’estacionament de vehicles, i els serveis urbanístics. 

 

2.6 Informe ambiental 

La disposició final 11ª de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, determina que són 
aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes un cop transcorregut un any 
des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició transitòria 1ª concreta que la llei 
esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del 
dia de la seva entrada en vigor. La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, recull el marc normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes 
que poden tenir efectes significatius en el medi ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, pels 
ens locals i pel Parlament, d’aplicació en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal.  

Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa 
bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm.6920, 24.07.2015).  

En l’apartat 6 de la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, determina els plans sotmesos a 
avaluació ambiental estratègica ordinària i els que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada i estableixen les regles pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament 
urbanístic. Els expedients corresponents als plans especials de catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable que incorporin l’ús hoteler i/o de turisme rural per als quals se’n 
sol·liciti l’inici de l’avaluació ambiental estratègica requereix l’avaluació ambiental estratègica ordinària 
al ser el marc de projectes que requereixen d’avaluació d’impacte ambiental (d’acord amb la definició 
d’instal·lació hotelera de la Llei d’avaluació ambiental donada per la Llei 9/2018 de 5 de desembre, per 
la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental) aplicant apartat 6.a. tercer 
de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015: 

“El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa 
Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de 
la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.”  

Conjuntament amb el document d’Avanç de PEM es va tramitar el corresponent Document inicial 
estratègic (DIE). En base a aquest document ambiental i el corresponent avanç de pla l’OTAA ha emès 
el document d’abast. 

Tanmateix, en relació a l’informe ambiental en l’article 100.1 del RLU s’estableix:  

“L’informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s’escau, dels plans de millora urbana a en sòl 
urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l’anàlisi dels aspectes ambientals 
que puguin ser rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada pròpia de cada un d’aquests 
instruments, i ha de contenir les següents previsions...”  

Aquest article defineix l’abast de les determinacions que cal contenir l’informe ambiental d’un 
planejament derivat. En el cas dels plans especials de catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions cal tenir en compte que únicament estableixen la regulació de les edificacions i l’ús dels 
elements catalogats sense establir l’ordenació detallada dels seus possibles usos o ampliacions, però 
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considerant la seva implantació en el sòl no urbanitzable es oportú a elaborar un breu informe 
ambiental. Tenint en compte que en el tràmit d’avaluació ambiental estratègica es desenvolupen els 
diferents documents ambientals, els quals integren l’anàlisi dels aspectes ambientals que estableix 
l’esmentat informe ambiental, es considera que el contingut de l’informe ambiental es correspon amb 
l’Estudi ambiental estratègic, EAE. Per altra banda, s’ha incorporat un breu resum ambiental en els 
diferents punts de la memòria informativa referits al territori i al medi ambient del pla especial. 

 

2.7 Quadre de les característiques dels elements de catàleg 

 

A la pàgina següent trobareu el quadre de les característiques dels elements que formen part del 
catàleg del present PEM. 
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CODI Nom
Sup_vol_
principals

Sup_voL
_compl

Sup parcel-la Codi qualificació Qualificació Ús principal Ús secundari
Estat 

edificació 
Estat 

edificació 
Riscos Riscos comp PDUSC PTMB Prot

Patrimonial
Habitatge Habitatge_turistic Turisme rural Hoteler Restauració Educació lleure Equipament Servei comunitari

Artesanal i 
Artístic

Professional 
liberal

C-01 Casa Vilalta 206 237 1.026 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo - Inundabilitat
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.

NU-C3 territorial X X X X X X X X X

C-02 Can Serras 207 146 14.524 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo - --- NU-C3 territorial X X X X X X X X X

C-03 Molí d'en Lledó 128 17 4.263 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge. En desús - Dolent Dolent Inundabilitat Punutal. Es situa al marge esquerra del Torrent del Molí. Degut a aquesta proximitat pot veure's afectat per les avingudes. NU-C3 territorial X X X X X X

C-04 Can Pau Mayol 224 0 16.220 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo - Inundabilitat Puntual. Es situa al marge esquerra del Torrent del Molí. Degut a aquesta proximitat, pot ser afectada per avingudes. NU-C3 territorial X X X X X X X X

C-05 Font Picant 174 415 35.392 m2 15 Protecció segons PEIN En desús - Dolent Dolent
Risc d'incendi i 
inundabilitat

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%.

PEIN territorial X X X X

C-06 la Barceloneta 196 0 10.563 m2 15 Protecció segons PEIN Habitatge - Bo -
Risc alt d'incendi i risc 
potencial de caiguda de 
roques

Es troba en una zona de fortes pendents, superiors al 20% PEIN territorial X X X

C-07 Can Figueras 288 31 2.215 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Bo
Risc d'incendi i 
d'inundabilitat

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%

- preventiva EPA X X X

C-08 el Sindicat 1070 0 2.096 m2 Ep Equipaments privats
Seu del Sindicat Agrícola 
de Cabrera de Mar

- Bo Bo --- - preventiva X X X X X X

C-09 Horta Prat 194 87 4.544 m2 Xp Xarxa de camins paisatgístics Habitatge - Bo Bo Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT). Adjacent al marge esquerra a la Riera de Cabrera. - preventiva X X X

C-10 Horta Vilaplana 220 91 1.045 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo Regular --- NU-C3 territorial X X X X X X X X X

C-11
Can Vicenç i Genís 
Vinyals

474 0 23.374 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo - Inundabilitat Baix. Es troba adjacent a la Riera de Cabrera, els terrenys es poden veure afectats per una avinguda. NU-C3 territorial X X X X X

C-12 Can Maltes 80 93 15.026 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Regular Regular Inundabilitat
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.

NU-C3 territorial X X X X X

C-13 Can Brassó 346 0 47.140 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge. En desús - Regular Regular --- NU-C3 territorial EPA X X X X X X X X

C-14 Caseta de can Mauri 179 0 94.953 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent - - Regular - --- NU-C3 territorial X X X X X X X X

C-15 Can Mauri 262 213 94.953 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge Inundabilitat
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.

NU-C3 territorial X X X X X

C-16 Can Viñals 188 134 4.880 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Regular Regular Inundabilitat
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.

NU-C3 territorial X X X X X X X X

C-17 Can Vinyals 263 48 869 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - --- NU-C3 territorial X X X X X

C-18 La Creu Verda 94 44 13.799 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Regular Regular Inundabilitat
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.

NU-C2 territorial X X X

C-19 Can Canal 439 209 15.730 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge . Bo Bo --- NU-C2 territorial X X X X X X X X X

C-20 Torre Vasca 518 56 3.964 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - --- NU-C2 territorial X X X

C-21 Can Corberó 554 0 2.771 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Bo Bo Inundabilitat
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.

NU-C2 territorial X X X X X

C-22 Horta Rovira 328 272 14.995 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Bo Regular Inundabilitat
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.

NU-C2 territorial X X X

C-23 Can Auriano 244 107 19.637 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Regular Dolent --- NU-C2 territorial X X X X X X X X

C-24 Finca Vivé 150 114 17.222 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Agrari - Bo Bo --- NU-C2 territorial X X X X X X X X

C-25 Horta de les Monges 202 239 21.990 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Bo Bo Inundabilitat Adjacent al Torrent de Meniu. NU-C2 territorial X X X X X X X X

C-26 Torre Ametller 1104 1679 34.664 m2 E Equipaments Alberg de la Generalitat - Bo Regular Risc d'incendi
Risc d'incendi alt. 
Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell de Burriac (codi 334)

- especial BCIL X X X X

C-27 Can Carbonell 244 195 12.591 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Inundabilitat
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.

- preventiva X X X X X

C-28 Can Sala 558 533 54.000 13a Agrícola de pendent Habitatge - Risc d'incendi Alt - preventiva X X X X X X X X X

C-29 Can Parcala 252,4 21 50.907 m2 15 Protecció segons PEIN Agropecuari
Educacio en el 
lleure

Bo Bo Risc d'incendi Baix PEIN especial X X X X X X X X X

C-30 Can Gregori 465 0 5.300 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Bo Bo Risc d'incendi Risc d'incendi alt. Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell de Burriac (codi 334) - preventiva X X X X X

C-31 Can Xacó 250 221 872 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge Restauració Regular Regular --- Es troba dins de l'Espai d'interès geològic del Castell de Burriac (codi 334) - - X X X X X X X X X

C-32 Cal Rectoret 458 49 1.044 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Bo Bo --- - preventiva BCIL X X X X X X X X X

C-33 Can Valls 564 245 10.018 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Bo Bo --- - preventiva BCIL X X X X X X X X X

C-34 Can Basora 807 0 5.603 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Bo - --- - preventiva BCIL X X X X X X X X X

C-35 Can Pauet 334 190 1.253 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - En obres En obres Inundabilitat
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

- preventiva BPU X X X X X X X X X

C-36 Can Mora Agell 1077 219 95.649 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Bo Bo --- - preventiva BCIL X X X X X X X X X X

C-37 Can Orriols d'Agell 1083,4 103 74.863 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Bo Bo --- - preventiva BCIL X X X X X X X X X X

C-38 Torre Boet 284 0 3.652 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Bo Bo --- - preventiva X X X X X

C-39 Can Carbonellet 294 99 7.734 m2 13a Agrícola de pendent Habitatge - Regular Regular Inundabilitat
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.

- preventiva X X X X X X

C-40 Mas Pujol 1115 107 11.765 m2 Ep / Vv
Equipaments privats/Espais lliures de 
protecció

Banquets - Bo Bo Inundabilitat
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.

- preventiva BCIL X X X X

C-41 Can Maynou 206 27 1.182 m2 13a Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo Bo Inundabilitat L'edificació es troba adjacent a la llera de la Riera d'Agell i afectada per la taca d'inundació. - especial X X X

C-42 Can Roca 166 84 7.013 m2 13a Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo Bo Inundabilitat L'edificació es troba adjacent a la llera de la Riera d'Agell i afectada per la taca d'inundació. - especial X X X

C-43 La Vendrella 426 0 7.299 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo Bo Inundabilitat Es situa adjacent a la Riera d'Agell pel seu marge esquerra. L'estudi de l'ACA mostra que és afectada per inundabilitat. NU-C3 territorial X X X X X

C-44 Can Peric 438 138 2.029 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo Bo Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT). No s'esperen afeccions significatives tot i que es situa a 3,7 metres d'una capçalera de Torrent. NU-C3 territorial X X X X X

C-45 Can Teixidor Ballescà 223,1 152 16.826 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Regular Regular --- NU-C3 territorial X X X

C-46 Can Pauet dels frares 255,3 209 13.544 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo Bo --- NU-C3 territorial X X X

C-47 Can Roqueta 95 197 27.907 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge. En desús - Regular Dolent --- NU-C3 territorial X X X X X X X X

C-48 Can Fitó 352 0 51.608 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Industrial - Bo Bo Inundabilitat Es situa a 32 metres amb nul·la diferència de cotes respecte la Riera d'Agell. Pot ser afectada potencialment per inundabilitat. NU-C3 territorial X X X X

C-49 Can Pujol 174,8 76 4.382 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - --- NU-C2 territorial X X X

C-50 Can Nan 482 445 26.189 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Regular Regular Inundabilitat Es situa adjacent al marge dret de la Riera d'Agell en zona potencialment inundable. NU-C3 territorial X X X

C-51 Can Triscat 304 164 19.430 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - --- NU-C3 territorial X X X X X X X X

C-52 Can Noé 208 193 13.398 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Regular Regular --- NU-C2 territorial X X X X X X X X

C-53 Santa Margarida 332 194 4.397 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - --- NU-C2 territorial EPA X X X

C-54 Horta Noe 281 190 10.432 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Regular Regular --- NU-C2 territorial X X X X X X X

C-55 Can Masó 270 299 14.492 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT) NU-C3 territorial X X X X X

C-56 la Càbila 67 114 14.983 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge. En desús - Dolent Dolent Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT) NU-C2 territorial EPA X X X X X

C-57 Cal Valencià 321 143 19.079 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner En desús . Regular Dolent Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT). Es troba en zona inundable de la Riera d'Argentona segons es mostra als MAPRI. NU-C2 territorial X X X X X

C-58 Can Sans 310 0 7.950 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Regular Regular Inundabilitat
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.

NU-C3 territorial X X X

C-59 Can Masvidal 136 470 38.515 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Regular Regular Inundabilitat Potencialment inundable (Pla INUNCAT). La zona inundable de la Riera d'Argentona es troba adjacent a la façana de l'edificació. NU-C3 territorial X X X

C-60 Ca l'Esgleas 257,6 465 35.713 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge - Bo Regular Inundabilitat 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. NU-C3 territorial X X X X X

C-61 Can Cot 268 85 7.904 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge. En desús - Regular Regular Inundabilitat Zona inundable en un període de retorn de 10 anys de la riera d'Argentona NU-C3 territorial X X X X X

C-62 Can Falions 214 60 28.399 m2 13c (C3) Agrícola de plana preferent Habitatge. En desús - Dolent Dolent Inundabilitat
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.

NU-C3 territorial X X X X X

C-63 Horta del pi 244 130 31.635 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Bo Bo Inundabilitat Zona inundable en un període de retorn de 10 anys i adjacent a la zona de policia de la riera d'Argentona. NU-C2 territorial X X X X X

C-64 Can Boix 570 124 18.587 m2 13b (C2) Agrícola de plana costaner Habitatge - Bo Bo Inundabilitat 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. NU-C2 territorial X X X X X
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DOCUMENT B. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i àmbit territorial 
Article 2. Naturalesa i marc legal 
Article 3. Conveniència i oportunitat 
Article 4. Contingut i interpretació 
Article 5. Vigència, modificació i revisió 
Article 6. Obligatorietat, drets i deures 
 
TÍTOL II. DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA 
 
Article 7. Actes subjectes a autorització administrativa 
Article 8. Procediment per a l’atorgament d'autorització administrativa 
Article 9. Condicionants de l'autorització administrativa 
Article 10. Contingut i documentació de la sol·licitud d'autorització administrativa 
 
TÍTOL III. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I L’ENTORN 
 
Article 11. Volums que formen el conjunt edificat 
Article 12. Tipus d’intervencions admeses 
Article 13. Condicions d’ordenació, edificació i protecció 
Article 14. Ampliació de les edificacions existents 
Article 15. Divisió horitzontal 
Article 16. Entorn, accés i serveis 
 
TÍTOL IV.  PARÀMETRES D’ÚS 
 
Article 17. Usos i activitats admeses 
Article 18. Definició i regulació dels usos 
Article 19. Canvis d’ús 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
DISPOSICIONS FINALS 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i àmbit territorial 
 

1. L’objecte d’aquest Pla especial urbanístic és la identificació, l’ordenació urbanística i la regulació 
de les masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Cabrera de Mar susceptibles de preservació, recuperació o rehabilitació, per raons històriques, 
arquitectòniques, ambientals, paisatgístiques o socials.  

L’objectiu principal del Pla és la conservació i recuperació del patrimoni construït de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable al municipi, regulant-ne les condicions 
d’ordenació i d’edificació, així com els usos que hi són permesos, que siguin compatibles amb el 
medi rural en que s’emplacen i amb les activitats admeses per la normativa urbanística vigent 

2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable del terme municipal de Cabrera de Mar, 
classificat com a tal pel vigent Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Cabrera de Mar. 

 
Article 2. Naturalesa i marc legal 
 

1. Aquest Pla té la condició de Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable, d’acord amb la legislació urbanística vigent. 

2. El present Pla especial urbanístic es formula d’acord amb les determinacions del Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU), aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors; el 
Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i les 
modificacions posteriors, entre les quals les establertes pel Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RPLU), aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig; i a l’empara de la legislació 
de sòl estatal i de la legislació sectorial d’aplicació. El Pla té en compte el planejament d’àmbit 
superior que l’afecta i el planejament municipal vigent: 

 

• Pla territorial General de Catalunya, aprovat definitivament el marc de 1995 
• Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat en 

data 20 d’abril de 2010 
• Pla director urbanístic del sistema costaner, aprovat definitivament el 25 de maig de 2005 pel 

conseller de Política Territorial i obres Públiques. 
• Pla General d’ordenació municipal (POUM) de Cabrera de Mar, aprovat definitivament el 19 de 

març de 2015 per la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona (CTUB).  

3. Les referències a la legislació i disposicions vigents, fetes en aquest article i en els successius, 
s’entén que remeten a l’ordenament vigent i s’entendran substituïdes, en el seu cas, per la 
legislació equivalent que es promulgui i que derogui l’anterior. 

 
Article 3. Conveniència i oportunitat 
 
La conveniència i oportunitat del present Pla especial ve justificada per la necessitat del municipi 
d’identificar i regular, en un catàleg específic, les masies, les cases rurals i altres construccions que 
siguin susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, d’acord amb els articles 47.3.bis i 50.2 del TRLU i 
l’article 55.2 del RLU. 
 
El POUM de Cabrera de Mar en el seu article 294 remet a la redacció d’un catàleg de masies en 
seguiment de les determinacions de l’article 50.2 del TRLU 
 
Article 4. Contingut i interpretació 
 

1. Aquest Pla especial està integrat pels següents documents: 
Document A.  Memòria  
Document B. Normativa urbanística 
Document C. Fitxes dels elements catalogats 
Document D. Plànols 
Annex 1. Relació dels elements inclosos al catàleg, en ordre alfabètic 
Annex 2. Estudi ambiental estratègic 
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2. La present Normativa urbanística, juntament amb les determinacions normatives contingudes en 
les fitxes individualitzades de les masies, cases rurals i altres construccions que consten en el 
Document C, constitueixen el cos normatiu d’aquest Pla especial, i prevaldran les determinacions 
normatives específiques de les fitxes individualitzades sobre la normativa de caràcter general. 

3. Els documents del present Pla especial s’interpretaran atenent el seu contingut i d’acord amb els 
objectius i finalitats expressats en la seva Memòria. En cas de dubte o imprecisió entre la 
documentació gràfica i l’escrita, prevaldran les determinacions d’aquesta darrera; en cas de dubte 
o imprecisió entre la normativa urbanística i les fitxes, prevaldran les determinacions d’aquestes 
darreres. En tot cas, seran d’aplicació les regles d’interpretació del planejament urbanístic 
definides a l’article 10 del TRLU, i prevaldrà la solució que tendeixi a establir una major protecció 
del medi natural, del paisatge i de la pròpia masia o casa rural, una menor edificabilitat i una major 
preservació dels espais lliures de l’edificació. 

4. En tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta Normativa, serà d’aplicació el que 
disposi el POUM de Cabrera de Mar, modificacions posteriors o figura que el substitueixi, i la 
legislació del sòl, urbanística i d’ordenació del territori que sigui vigent. Així mateix, seran 
d’aplicació totes les disposicions vigents de caràcter sectorial: edificació, habitatge, avaluació 
ambiental, paisatge, turisme, mobilitat, carreteres, aigües, residus, activitats, prevenció d’incendis, 
patrimoni natural, patrimoni cultural, arquitectònic, arqueològic i paleontològic, etc. 

 
Article 5. Vigència, modificació i revisió 
 

1. El present Pla especial entrarà en vigor a partir del dia de la seva executivitat mitjançant la 
publicació de l’acord de la seva aprovació definitiva o de la seva conformitat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i tindrà vigència indefinida mentre no es produeixi la seva revisió o 
modificació. 

2. La revisió o modificació de les previsions del present Pla especial s’ajustaran al que estableixen 
els articles 96 i 97 del TRLU i als articles 117 i 118 del RLU, i a la legislació urbanística vigent en 
cada moment. Només es podrà modificar quan es produeixi alguna variació de les seves 
determinacions, sempre que aquestes estiguin motivades i no alterin els objectius i criteris generals 
del present Pla especial. En tot cas, qualsevol modificació haurà de tenir, com a mínim, el mateix 
grau de precisió, definició i detall que aquest document. 

3. Es podrà revisar i actualitzar aquest Pla especial, seguint els criteris de catalogació descrits a la 
Memòria, amb l’objectiu d’incloure nous elements d’acord amb les raons previstes pel TRLU o 
d’excloure’n algun si han desaparegut els motius de la seva catalogació. Seran circumstàncies que 
justifiquen la revisió d’aquest Pla especial: 
a) L’aprovació de planejament urbanístic d’àmbit superior que alteri les determinacions del 

present Pla. 
b) L’aprovació de nova legislació sectorial en matèria de patrimoni cultural o d’altres, que 

incideixi significativament en el present Pla. 
 
Article 6. Obligatorietat, drets i deures 
 

1. Les disposicions contingudes en aquest Pla especial obliguen al seu compliment tant a 
l’Administració com als particulars. 

2. D’acord amb l’article 47.1 del TRLU, els propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de 
gaudi i de disposició de les seves propietats d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, 
sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals, i dins 
els límits establerts per la legislació urbanística i sectorial, pel planejament urbanístic i per la 
legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl. 

3. Els propietaris, posseïdors o titulars d’altres drets reals de les masies o cases rurals, terrenys, 
construccions i instal·lacions, han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts 
pel TRLU, la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i la legislació sectorial. Els deures de 
conservació i rehabilitació de les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present 
Pla especial inclou l’obligatorietat de realitzar aquelles obres per garantir les condicions objectives 
d’habitabilitat, seguretat, salubritat i decòrum dels habitatges, així com aquelles obres que siguin 
precises per preservar i mantenir la integritat de les edificacions, assegurar-ne el seu valor i evitar 
el seu deteriorament. 
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TÍTOL II. DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA 
 
Article 7. Actes subjectes a autorització administrativa 
 

1. El desenvolupament de qualsevol acte de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderroc d’obres estarà subjecte al règim d’intervenció previst a la 
legislació urbanística. 
Dins de sòl no urbanitzable, estan subjectes a autorització administrativa urbanística prèvia tots 
els actes descrits a l’article 187 del text consolidat del TRLU, els que determini el planejament 
general i les ordenances municipals, i qualsevol activitat que afecti les característiques naturals 
del terreny i/o la imatge del territori i el paisatge.  

2. La subjecció a autorització administrativa urbanística prèvia abasta les obres de reconstrucció, 
rehabilitació, ampliació, reforma o modificació de les masies, cases rurals i altres construccions en 
sòl no urbanitzable incloses en el present Pla especial, així com el seu canvi d’ús. 

3. Resten subjectes al règim de comunicació municipal les actuacions que només comportin 
conservació o manteniment d’una edificació o d’un ús existent admès per la normativa urbanística, 
com són obres interiors que no suposin canvis en les obertures, ni en l’estructura de l’edificació ni 
en la seva distribució interior, així com intervencions en jardins privats sense que comporti la 
destrucció del jardí existent ni la tala d’arbrat. 

 
Article 8. Procediment per a l’atorgament d'autorització administrativa 
 

1. El procediment per a l’atorgament de llicències per a la reconstrucció o rehabilitació de les masies, 
cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla especial, així com per a les 
ampliacions o canvis d’ús, es sotmetrà a les prescripcions establertes a la normativa urbanística i 
de règim local que sigui vigent, així com a les determinacions del vigent POUM de Cabrera de Mar 
i a la del present Pla especial. Específicament, s’atendrà a l’establert als articles 50 a 51 i 187 a 
190 i concordants del TRLU, i als articles 4 a 16 i 57 a 64 i concordants del RPLU, i al conjunt de 
legislació que sigui vigent en cada moment.  

2. D’acord amb l’article 50.1 del TRLU i l’article 61 del RPLU, caldrà sol·licitar informe preceptiu al 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia quan la reconstrucció o rehabilitació 
projectada de la masia o casa rural sigui susceptible de pertorbar el funcionament normal de les 
explotacions agràries existents en l’entorn immediat. 

3. Quan sigui necessari d’acord amb la legislació vigent, caldrà obtenir l’autorització o informe previ 
d’altres administracions i organismes competents en matèria de cultura, medi ambient, prevenció 
d’incendis, turisme, carreretes, ferrocarril, aigua, comerç, forest, mobilitat o d’altres que siguin 
preceptius en cada cas. 

4. En el cas d’aquelles activitats que estiguin sotmeses al règim d'autorització administrativa 
ambiental d’acord amb el text consolidat de la Llei 20/2009, caldrà donar compliment a les 
condicions de tramitació d’autorització administrativa ambiental regulades en la legislació sectorial 
vigent en aquesta matèria. 

5. En tots els emplaçaments s’admet la possibilitat de desenvolupar i tramitar un Pla especial 
urbanístic, amb els requeriments i la documentació establerts per la legislació vigent, que reguli i/o 
ajusti aspectes no contemplats per la present Normativa urbanística. En aquests casos, quan es 
tramiti i aprovi un Pla especial urbanístic que modifiqui o derogui la fitxa, regiran les determinacions 
que aquest estableixi.  

 
Article 9. Condicionants de l'autorització administrativa 
 

1. Les llicències d’edificació en sòl no urbanitzable poden establir les condicions necessàries per 
garantir que els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les 
edificacions siguin coherents formalment i propis de l’àmbit territorial on siguin emplaçats, d’acord 
amb els criteris establerts, si s’escau, pel planejament territorial i urbanístic, tal com estableix 
l’article 51.1 del TRLU i l’article 60 del RLU. 

2. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable haurà de garantir la preservació d’aquest sòl 
respecte del procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les 
construccions i les activitats autoritzades. La resolució municipal que atorgui una autorització 
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administrativa urbanística en sòl no urbanitzable ha d’establir les condicions necessàries per 
preservar el sòl afectat i per integrar l’actuació en el medi natural i el paisatge que l’envolta, d’acord 
amb l’article 64 del RPLU. 

3. D’acord amb l’article 51.2 del TRLU, les llicències municipals per a l'edificació en sòl no 
urbanitzable que concedeixi l’Ajuntament de Cabrera de Mar han de fixar les condicions especials 
que s'han d'adoptar, a càrrec de les persones interessades, per a l'obtenció dels subministraments 
necessaris i l'assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de 
seguretat, salubritat i no-contaminació, i que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i 
tecnològics. 

4. D’acord amb l’article 189 del TRLU i l’article 37 del RPLU, les llicències urbanístiques per a 
l’execució d’obres han de fixar els terminis màxims per a començar-les i per acabar-les. Si no ho 
fan, aquests terminis seran els fixats en els esmentats articles. Es produeix la caducitat d’una 
autorització administrativa un cop exhaurits els terminis fixats, o els de les seves pròrrogues si 
s’escau, sense que s’hagin iniciat o acabat les obres, de manera que no es poden iniciar o 
prosseguir les obres fins que no s’obtingui una nova autorització administrativa. 

5. En cap cas la inclusió d’una masia, casa rural o altra construcció en el present Pla especial 
suposarà l’atorgament tàcit d’una autorització administrativa urbanística. 

 
Article 10. Contingut i documentació de la sol·licitud d'autorització administrativa 
 

1. Les actuacions en les masies, cases rurals i altres construccions incloses al present Pla especial 
que restin sotmeses al règim d'autorització administrativa urbanística hauran de donar compliment 
a la documentació administrativa que l’Ajuntament de Cabrera de Mar requereix en cada cas, 
segons si es tracta d’una sol·licitud de llicència d’obra major o d’obra menor. 

 

2. La documentació mínima que haurà d’incloure la sol·licitud d'autorització administrativa urbanística 
és la següent: 

a) Memòria justificativa de l’actuació i la seva finalitat, amb el grau de precisió suficient per a 
poder valorar l’adequació als requisits exigits per la legislació urbanística, i a les 
determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables.  
S’incorporarà la descripció de l’estat actual de les edificacions existents i dels elements 
rellevants del seu entorn exterior immediat, acompanyant-ho de la documentació històrica i 
gràfica que sigui necessària –plànols i reportatge fotogràfic-. 

b) Plànols a escala adequada relatius a la situació i l’emplaçament de la finca on es projecta 
l’actuació. Caldrà identificar la masia, casa rural o altra construcció mitjançant el codi assignat 
en el present Pla especial, i indicar-ne les referències registral i cadastral, l’extensió i la 
superfície ocupada per l’activitat i/o les obres existents i previstes. 

c) Documentació i plànols històrics, si s’escau, amb identificació de la major informació entorn 
de la seva construcció, les modificacions o ampliacions significatives que hagi experimentat 
en la seva història. 

d) Projecte tècnic de l’actuació de la masia, casa rural o altra construcció quan l’actuació 
comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que no requereixin projecte tècnic, 
descripció i representació gràfica d’aquestes obres. 
En el cas de reforma, rehabilitació, reconstrucció o ampliació, caldrà incloure la descripció de 
les solucions adoptades, els materials constructius i els colors, el tractament de la topografia, 
la vegetació i els espais exteriors.  
En el cas de canvi d’ús, caldrà justificar que l’edificació és apte per al nou ús que es vol 
implantar d’acord amb la normativa aplicable. 
Concreció de les previsions sobre el tractament de la topografia i la vegetació, així com dels 
espais exteriors (elements de vegetació, tanques, sòl...) i la determinació de l’existència 
d’indicis de perillositat geològica. 
En qualsevol cas, s’inclourà la justificació de l’adequació de la intervenció amb l’edificació 
existent i la seva integració paisatgística, així com les mesures proposades per a la protecció 
i conservació dels hàbitats d’interès comunitari i dels espais naturals protegits, si s’escau, i 
les mesures que es prendran una vegada finalitzi l’obra per restaurar el sòl que s’hagi pogut 
veure afectat. 

e) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per a dur a terme 
l’actuació, indicant-ne els existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió 
corresponents.  
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f) Descripció i representació gràfica dels camins i accessos existents i dels previstos, així com 
de les modificacions previstes en els existents, si s’escau. Caldrà justificar les condicions 
d’entorn i d’accessibilitat per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis. 

g) La descripció de les mesures preses i els condicionants derivats dels vectors ambientals 
identificats en les fitxes, especialment per a la protecció i conservació tant dels hàbitats 
naturals com de les espècies vinculades a ells, de la geozona i l’aqüífer protegit, que 
s’indiquen en la corresponent fitxa. Caldrà evitar, en la mesura que sigui possible, l’ocupació 
temporal durant el període de l’obra d’aquests espais, preveient mesures adients per no 
malmetre amb l’acopi de materials i evitar les possibles emissions de pols. 

h) Descripció de les mesures que es prendran una vegada finalitzi l’obra per restaurar el sòl que 
hagi pogut veure’s afectat per aquestes i per retirar tots els materials i instal·lacions que 
s’hagin utilitzat. 

i) Justificació del compliment dels objectius de qualitat acústica als receptors acústics sensibles 
propers (usos residencials) establerts en el mapa de capacitat acústica municipal. 

j) Caldrà concretar i definir els elements d’enllumenat exterior que s’implanti d’acord amb els 
annexos del Decret 190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la llei 6/2001, del 31 de maig 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn o el que el 
substitueixi. 

k) Caldrà fer les estimacions dels consums d’aigua i energia, així com de les emissions 
generades (GEH) en funció de les actuacions previstes. 

3. En el cas d’intervencions en edificacions amb valor arquitectònic, declarats com a bé cultural 
d’interès nacional (BCIN), caldrà incorporar a l’anterior documentació un apartat que reflecteixi 
amb major detall aquells aspectes que confereixen aquest valor afegit a l’edificació, que caldrà 
respectar en la futura intervenció. 

4. En el cas que, com s’estableix a l’article 8.2 d’aquesta Normativa urbanística, sigui preceptiu 
l’informe del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, caldrà incorporar a la 
documentació anterior una anàlisi d’afeccions agràries que avaluï la incidència del projecte amb 
relació al funcionament de les explotacions agràries existents i sobre les eventuals mesures per a 
compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions. 

5. En el cas que sigui necessari obtenir autoritzacions o informes favorables d’altres organismes o 
administracions sectorials d’acord amb la legislació vigent i tal com s’estableix a l’article 8.3 
d’aquesta Normativa urbanística, caldrà incorporar a la documentació anterior la justificació del 
compliment de la normativa sectorial que sigui d’aplicació en cada cas. 

6. En cas d'actuacions que es corresponguin amb alguns dels supòsits establerts en el decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, caldrà 
que incorporin l'esmentat estudi, tal i com s'estableix a l'article 8.3 d'aquesta Normativa urbanística. 

7. En cas d'intervencions en el subsol, es requerirà la corresponent autorització administrativa 
urbanística tal com estableix l’article 8.3 d’aquesta Normativa.  

8. En qualsevol cas, caldrà justificar el compliment de la normativa del present Pla especial pel que 
fa a les condicions d’ordenació, edificació i protecció; dels criteris relatius a l’entorn, l’accés i els 
serveis; així com dels nous usos a implantar, si s’escau; establerts respectivament als articles 13, 
16 i 17 d’aquesta Normativa urbanística, i de les condicions específiques que estableixi, per a cada 
element catalogat, la corresponent fitxa individualitzada continguda en el Document C.  
En el cas d’ampliacions, caldrà justificar el compliment de les determinacions de l'article 14 
d’aquesta Normativa urbanística. 
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TÍTOL III. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I L’ENTORN 
 
Article 11. Volums que formen el conjunt edificat 
 
Les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla especial estan formades per 
una única edificació o per un conjunt d’edificacions. En les corresponents fitxes contingudes en el 
Document C s’identifiquen, en cada cas, les següents edificacions: 
 

a) Volum o conjunt principal: correspon al volum o volums construïts que configuren l’edificació de 
més entitat dins del conjunt edificat. Presenta les característiques tipològiques i els valors que 
motiven la seva inclusió al Pla especial i conté l’ús principal de la finca. Aquests volums són 
susceptibles de ser recuperats i utilitzats per als usos admesos pel Pla. En el cas de destinar-los 
a l’ús d’habitatge hauran de contenir, necessàriament el programa funcional bàsic de l’habitatge. 
Aquests volums s’identifiquen a les fitxes del Pla especial en color vermell. 

b) Volums complementaris catalogats: correspon al volum o volums distints del principal que, per les 
seves característiques o paper en el conjunt edificat, disposen d’algun dels valors identificats pel 
Pla -arquitectònic, històric, paisatgístic, ambiental i/o social-. Aquests volums són susceptibles de 
ser recuperats i utilitzats per als usos admesos pel Pla. Aquests volums s’identifiquen a les fitxes 
del Pla especial en color taronja. 

c) Volums complementaris no inclosos en el catàleg: correspon al volum o volums auxiliars que no 
reuneixen cap dels valors identificats pel Pla especial. Aquest no es regulen en aquest catàleg. 
Aquests volums s’identifiquen a les fitxes del Pla especial en color gris. 

 
Article 12. Tipus d’intervencions admeses 
 

1. Les fitxes individualitzades que s’incorporen en el Document C especifiquen, per a cada masia, 
casa rural o altra construcció inclosa en el present Pla especial, les actuacions que hi són admeses 
i n’estableixen les condicions i limitacions concretes. 

2. S’admeten les obres de manteniment, conservació, millora i adequació de les edificacions per tal 
de garantir unes condicions adequades de salubritat, habitabilitat i accessibilitat sense alterar 
l’estructura tipològica i compositiva de l’edificació principal, ni ocultar o modificar els seus valors 
constructius o morfològics. En aquest sentit, amb una actitud de compatibilitat i respecte envers 
els valors de la masia, casa rural o altra construcció, s’admeten les obres d’adequació, 
instal·lacions i serveis que siguin estrictament precises per a dur a terme, amb qualitat, els usos 
permesos en cada cas. Aquest tipus d’intervencions es regulen en l’article 14 d’aquesta Normativa 
urbanística. 

3. Tal com estableix l’article 47.3 del TRLU, s’admet la rehabilitació i reconstrucció de les masies, 
cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla especial, d’acord amb els següents 
criteris generals: 

a) S’entén per obres de rehabilitació aquelles actuacions destinades a adequar, millorar, 
modernitzar o actualitzar les condicions físiques, les instal·lacions i l’ús de l’edificació. Pot 
incorporar la modificació de l’estructura interior i exterior, tot respectant les característiques 
morfològiques, l’estructura, la composició de les façanes i la volumetria de l’edificació. 

b) S’entén per obres de reconstrucció aquelles actuacions destinades a completar o condicionar 
un element o un volum edificat, sempre reproduint la seva volumetria i les característiques 
morfològiques i compositives. 

 4. La rehabilitació o reconstrucció d’un element s’haurà de dur a terme sobre la base de la seva 
volumetria original, i respectarà les característiques que motiven la seva inclusió en aquest Pla 
especial. En aquest sentit, caldrà respectar els materials i les textures emprades originalment, així 
com el cromatisme del lloc. Altres opcions hauran de justificar-se en relació a la integració 
compositiva i paisatgística de l’edificació resultant en el seu entorn. 

5. D’acord amb els paràmetres específics establerts per a cada cas en la corresponent fitxa 
continguda en el Document C, en algunes masies, cases rurals o altres construccions s’admet la 
seva ampliació, amb l’objectiu de donar major extensió a alguna de les parts de l’edificació, 
implantar noves edificacions o substituir algunes de les existents, amb els criteris generals definits 
a l’article 14 d’aquesta Normativa urbanística. 

  

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

Codi Segur de Validació 52dbdbe9e21c435e9197a5c92fb94be2001

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 sòl no urbanitzable del municipi de Cabrera de Mar   
Documentació per a l’aprovació inicial  p. 61 

Article 13. Condicions d’ordenació, edificació i protecció 
 

1. Criteris generals 

a) Per a cada masia, casa rural i altra construcció inclosa en el present Pla especial, la fitxa 
corresponent continguda en el Document C estableix un conjunt de determinacions 
d’ordenació, d’edificació i de règim d’ús que tenen caràcter normatiu. 

b) Qualsevol intervenció en les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present 
Pla especial, haurà de preservar l’estructura tradicional del conjunt d’edificacions susceptibles 
de recuperació i rehabilitació. Es vetllarà pel manteniment i la conservació dels valors 
històrics, arquitectònics, tipològics, constructius, ambientals i paisatgístics que motiven la 
seva inclusió en el present Pla especial. 

 En aquelles masies, cases rurals i altres construccions que hagin sofert modificacions a les 
seves façanes o cobertes que hagin alterat la imatge tradicional, en el cas que es rehabilitin 
o es canviï d’ús, s’hauran de recuperar les condicions originals que recull el present article 
normatiu, en relació a la seva estructura, composició, elements constructius, materials, 
cromatismes i textures, tot respectant la volumetria original. 

c) Per a aquelles masies, cases rurals i altres construccions que gaudeixen d’alguna categoria 
de protecció patrimonial, en trobar-se declarats com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), 
els serà d’aplicació la legislació vigent en matèria de patrimoni cultural català. 

d) Caldrà maximitzar l’adaptació topogràfica de les intervencions, amb l’objectiu de minimitzar 
els moviments de terres en l’entorn de la masia, casa rural o altra construcció. Es prendran 
les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o talussos per evitar 
el desenvolupament d’inestabilitats. En qualsevol intervenció s’evitarà ocupar els terrenys de 
major pendent, s’evitarà edificar a les vores d’escarpaments i talussos, i s’evitaran les 
fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. Els desmunts es 
tractaran amb talussos amb vegetació. Les plataformes horitzontals no acumularan 
diferències de cota superiors a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m). 

e) Qualsevol actuació o ampliació de les masies, cases rurals i altres construccions incloses en 
el present Pla especial haurà de respectar les directrius del planejament urbanístic per a la 
preservació front els riscos naturals i tecnològics i front els riscos d’inundació establertes per 
la legislació urbanística vigent i per la legislació sectorial que sigui d’aplicació.  

Així mateix, caldrà donar compliment a la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis 
forestals i caldrà garantir les condicions d’entorn i d’accessibilitat per a les tasques de 
prevenció i extinció d’incendis. 

f) Qualsevol intervenció o actuació en les masies, cases rurals i altres construccions incloses 
en el present Pla especial que es trobin dins d’àmbits d’expectativa arqueològica requerirà 
informe favorable previ de l’organisme competent en matèria de cultura. Les actuacions que 
afectin el subsol d’aquestes masies o el seu entorn hauran de ser objecte d’una intervenció 
arqueològica preventiva de control i excavació, sota la direcció d’un tècnic qualificat, a fi i 
efecte de determinar l’existència o no de restes arqueològiques en el subsol, prèviament a la 
concessió de la corresponent autorització administrativa urbanística tal com estableix l’article 
8.3 d’aquesta Normativa. 

Si durant el transcurs d’una obra o actuació apareguessin restes de valor arqueològic, el 
promotor o la direcció facultativa de l’obra prendran les mesures adequades per garantir-ne 
la seva protecció i ho comunicaran a l’administració competent en matèria de cultura. 

g) En cas de qualsevol intervenció o de canvi d’ús en els elements catalogats que formen part 
de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, el projecte 
d’intervenció inclourà un estudi històric-arquitectònic arqueològic redactat per especialistes, 
que documenti exhaustivament l’estat actual de l’edifici interior i exteriorment, la seva 
seqüència constructiva-evolutiva al llarg del temps i que justifiqui que es conservaran els 
valors tipològics de la masia, entre ells la conservació del volum, façana, elements 
estructurals, elements d’interès històric o artístic, etc. 

 
2. Volumetria, estructura i composició bàsiques 

a) La reconstrucció o rehabilitació de les masies, cases rurals i altres construccions incloses en 
aquest Pla especial respectarà la volumetria del conjunt, i se’n mantindran la tipologia i la 
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composició arquitectònica, especialment pel que fa a les edificacions que les fitxes 
individualitzades assenyalen com a volum principal i volums complementaris catalogats 
susceptibles de recuperació i rehabilitació per a ser utilitzats per als usos admesos. 

b) Es posarà especial cura en el manteniment de la composició i la proporció de les obertures 
de les façanes -especialment les principals-; de la proporció entre els espais buits, els espais 
edificats i els espais lliures privats; i de la forma i els pendents de les cobertes. 

c) Es mantindran els elements constructius i ornamentals singulars d’interès arquitectònic, 
artístic o històric de la masia, casa rural o altra  construcció que s’indiquen en la corresponent 
fitxa i, especialment, la seva aparença exterior. 

 
3. Elements constructius, materials, cromatisme i textures 

a) En qualsevol actuació o ampliació de les masies, cases rurals i altres construccions incloses 
en el present Pla especial caldrà utilitzar els materials, els colors, les textures i els acabats 
propis del volum principal. En cas d’altres opcions, que hauran d’assimilar-se a les 
característiques de l’arquitectura tradicional del lloc, caldrà justificar les solucions en relació a 
la integració compositiva i paisatgística de l’edificació resultant en el seu entorn, tot unificant 
els detalls constructius, els materials d’acabat i el cromatisme dels volums complementaris 
amb els del volum principal. 

b) En qualsevol intervenció, i per tal de garantir una composició arquitectònica coherent, tots els 
paraments exteriors de les edificacions es tractaran com a façana, amb els materials i colors 
concordants amb el paisatge de l’entorn, evitant la introducció de contrastos estranys que 
desvaloritzin la imatge dominant del lloc. Preferiblement es mantindrà el color actual de la 
façana, si es canvia serà per colors ocres o terrosos de tonalitat clara o blanc.  No s’admetrà 
el repicat dels recobriments originals, si existeixen. 

c) Les cobertes de les edificacions es mantindran a una o dues aigües, segons la tipologia de 
l’edificació. Si no hi ha precedents d’altres materials seran de teula de material ceràmic. El 
pendent màxim de les cobertes serà l’existent. En general no s’admetran cobertes amb 
pendents superiors al 30% ni cobertes planes, llevat de preexistències documentades en quin 
cas es podrà mantenir el pendent. En cas d’intervenció en l’edificació, es podrà requerir la 
substitució de les cobertes plàstiques, de fibrociment i elements d’altres materials no 
adequats, tals com xemeneies, dipòsits, etc. 

d) S'evitarà la utilització d'elements arquitectònics com persianes de lames enrotllables amb 
guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars, així com les 
instal·lacions vistes a les façanes. En cas de remodelació integral de l'edificació o de 
recomposició constructiva de façanes, les obertures que hagin perdut la proporció vertical es 
recompondran per recuperar-la. 

 
4. Integració paisatgística 

a) Qualsevol intervenció en les masies, cases rurals i altres construccions incloses en aquest 
Pla especial haurà de garantir la integració del conjunt en l’entorn rural i el paisatge en el que 
s’emplacen. Incloent l’adequació dels volums complementaris catalogats, i/o l’enderroc de les 
edificacions auxiliars no catalogades i no utilitzables per a l’ús a implantar, si això és necessari 
per corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

b) Es preservaran les línies de relleu i/o d’alineació a camins que caracteritzen el paisatge del 
lloc, i no s’admetran edificacions que malmetin les línies d’horitzó característiques del perfil 
territorial des dels punts de vista més accessibles. 

c) Qualsevol intervenció haurà de garantir la proporció del conjunt edificat en relació a la 
dimensió i l’escala de l’entorn, evitant actuacions inadequades en el paisatge de suport. 

d) Qualsevol actuació o ampliació de les masies, cases rurals i altres construccions incloses en 
aquest Pla especial ocuparà la mínima part possible de la finca, mantenint el caràcter d’espai 
rural en la major part possible. 

 
5. Condicions ambientals i d’estalvi energètic 

a) Caldrà donar compliment a les normatives sectorials vigents en matèria d’ecoeficiència, 
edificació i habitatge. 
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b) En el cas de rehabilitació, reconstrucció o ampliació d’una masia, casa rural o altra construcció 
inclosa en el present Pla especial, s’incorporaran sistemes d’estalvi i ús eficient de l’aigua. 

c) Sempre que sigui possible, s’empraran sistemes passius d’estalvi energètic -orientació de 
l’edificació, proteccions solars, inèrcia tèrmica, ventilació natural, etc.-; i es potenciarà l’ús 
d’energies alternatives. 

d) Els residus d’enderroc i generats en l’execució de les obres es gestionaran d’acord amb la 
normativa sectorial vigent en matèria de residus. 

e) Es donarà compliment a la legislació sectorial vigent en matèria de protecció de la 
contaminació acústica i lumínica en el medi rural. 

f) En cas d’intervenció en una masia, casa rural o altra construcció, s’adequaran i endreçaran 
les instal·lacions de les façanes, si s’escau. 

g) Sempre que sigui possible, es preveuran mesures per a l'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'aigua 
davant el raonable d’un major dèficit de recursos hídrics pel canvi climàtic.  

 
Article 14. Ampliació de les edificacions existents 
 
1. Amb caràcter general no s’admeten obres d’ampliació. El Pla especial prioritza la reconstrucció, 

rehabilitació i transformació de les edificacions existents complementàries del volum principal de 
la masia, casa rural o altra construcció, evitant en la mesura del possible noves ocupacions de sòl. 

2. Excepcionalment i sense alterar els valors de les construccions, en aquells casos que així ho 
aconsella la tipologia de l’edificació i no sigui possible recuperar o adequar volums edificats ja 
existents per acomplir els requeriments necessaris per al desenvolupament dels usos admesos, el 
present Pla especial admet l’ampliació de la masia, casa rural o altra construcció. Únicament en 
aquests casos, la corresponent fitxa, que consta en el Document C, ho admet i en regula 
normativament les condicions específiques per fer-ho. 

3. En tot cas, qualsevol ampliació, quan sigui admesa i així s’especifiqui en les fitxes contingudes en 
el Document C, haurà de complir les següents condicions: 

a) L’ampliació serà la mínima imprescindible i sempre directament relacionada amb els usos 
admesos als quals es vol destinar el conjunt edificat. 

b) L’ampliació màxima admesa serà en funció del sostre construït del volum principal de la masia 
o casa rural: 

Sostre construït del volum principal Ampliació màxima admesa 

Inferior a 150 m2st: trenta per cent (30%)  

Entre 150 i 350 m2st: vint per cent (20%) 

Entre 351 i 600 m2st: deu per cent (10%) 

Superior a 600 m2st: No s’admet  

c) Caldrà garantir el manteniment dels valors arquitectònics, històrics, ambientals, socials o 
paisatgístics del conjunt edificat que motiven la seva inclusió en el present Pla especial; i es 
respectarà la tipologia, el volum i les característiques de l’edificació principal, així com els 
valors de l’entorn, sense afectar hàbitats d’interès comunitari o espais naturals protegits en 
cas de trobar-se propers. 

d) L’ampliació, en cas de ser admesa, podrà restar subjecte a l’enderroc previ o l’adequació de 
volums edificats existents als efectes de millorar la integració paisatgística del conjunt, amb 
les condicions que s’especifiquen a cada fitxa individualitzada. 

e) No s’admeten ampliacions en terrenys amb pendent superior al vint per cent (20%) ni en sòls 
afectats per risc d’inundabilitat. 

f) Els nous volums resultants de l’ampliació en cap cas podran tenir una alçada major a la del 
volum principal existent. 

g) En termes generals, en les ampliacions no s’admetran cobertes amb pendents superiors al 
trenta per cent (30%) ni cobertes planes. Si el pendent del volum principal és superior al trenta 
per cent (30%), els pendents de les cobertes de les noves edificacions podran superar el 
pendent màxim admès, per adaptar-se al pendent del volum principal existent. En el cas 
contrari, quan el pendent de la coberta del volum principal sigui inferior al trenta per cent 
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(30%), la resta de cobertes tindran un pendent màxim igual al del volum principal, i per tant, 
menor del trenta per cent (30%). 

i) Només es permetrà una única ampliació, quan així sigui admès 

4.   Per raons de requeriment estructural -com pot ser la necessitat de construir un cèrcol perimetral o 
de trava en la coronació dels murs- o per donar compliment als requeriments del Codi Tècnic de 
l’edificació -com pot ser la necessitat d’aïllament de la coberta-, el present Pla especial admet petits 
augments d’alçada de l’edificació no superiors a cinquanta (50) centímetres. 

5. Amb l’objectiu d’assolir els requeriments d’habitabilitat o de la legislació sectorial s’admeten els 
ajustos de l’alçada lliure entre les plantes de l’edificació que siguin necessaris, sense augmentar 
el volum total construït. 

6. Per raons d’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, en aquells casos en què la 
implantació d’un ascensor no és factible a l’interior de l’edificació per impossibilitat tècnica o perquè 
malmet els seus valors, es podrà autoritzar l’addició d’un nou volum per emplaçar l’ascensor, que 
podrà tenir una superfície màxima de sis (6) metres quadrats en planta i que estigui construït de 
tal manera que respecti els valors arquitectònics, històrics i paisatgístics de l’edificació. 

 
Article 15. Divisió horitzontal 
 
Amb caràcter general no es permet la divisió de les edificacions incloses en aquest Catàleg per mitjançà 
del règim de propietat horitzontal, per tal de preservar les característiques de l’element catalogat, 
afavorir la seva gestió única, fomentar la seva rehabilitació i manteniment, i garantir la recuperació del 
patrimoni arquitectònic i històric emplaçat en el sòl no urbanitzable. Excepcionalment i sense alterar els 
valors de les construccions, s’admetrà la divisió de les edificacions en règim de propietat horitzontal en 
aquelles masies i cases rurals en les quals aquest tipus de divisió de la finca rústica s’hagi justificat 
prèviament, en motiu de fonamentar la seva rehabilitació i per tal de reconèixer situacions històriques, 
familiars o preexistències degudament documentades, i sempre i quan ho permeti la fitxa corresponent 
i sempre d’acord amb les condicions següents: 
 
1. Només en edificacions que tinguin reconegut l’ús d’habitatge en la fitxa corresponent, sempre que 

la tipologia de l’edificació ho permeti fer sense necessitat de dur a terme cap ampliació i respectant 
la volumetria i l’estructura tipològica del conjunt principal. No obstant l’anterior, es prioritzarà la 
coexistència de diferents habitatges dins de la mateixa finca registral existent, per tal de garantir 
la unitat de gestió i conservació de l’element i facilitar que les noves intervencions de rehabilitació 
i manteniment en cadascun dels habitatges que s’estableixin a la finca, responguin a una lògica 
de conjunt i puguin ser gestionades i finançades per l’únic propietari de la finca rústica. 
 

2. Sempre que no s’alterin les característiques originals de l’edificació, el que inclou tant la seva 
estructura, la configuració dels volums existents, així com aquells elements singulars que 
existeixen a l’exterior de l’edifici. 
 

3. El nombre màxim d’habitatges resultants de la divisió horitzontal serà els que determini la fitxa per 
a cada element, amb un màxim de quatre (4). Cada habitatge tindrà una superfície mínima 
construïda de cent cinquanta metres quadrats (150 m²), sempre que es garanteixin les condicions 
objectives d’habitabilitat regulades per la norma sectorial.  

 

4. Haurà de respectar l’estructura i els elements singulars tant de l’interior com de l’exterior i caldrà 
que cada habitatge resultant assoleixi les superfícies mínimes prescrites, de sense requerir 
ampliacions. 

 

5. Sempre i quan es compleixin els paràmetres establerts en l’apartat 3 d’aquest article, es podrà 
admetre la divisió de les edificacions en règim de propietat horitzontal. L’opció prioritària, no 
obstant, serà la coexistència de diversos habitatges en de la mateixa unitat registral, sense haver 
de dur a terme la divisió de les edificacions en règim de propietat horitzontal. 

 

6. Quan es pretengui la divisió d’una construcció prèviament ampliada en règim de propietat 
horitzontal, el sostre i la superfície ampliats no es prendran en consideració per determinar els 
paràmetres anteriorment indicats. 
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7. Caldrà garantir la indivisibilitat de la finca sobre la qual s’emplacen les edificacions. Si es realitza 
sobre edificacions independents, l’espai exterior mantindrà l’aspecte unitari i en cap cas 
s’autoritzarà la col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
En cap cas no és admissible la divisió de les edificacions en règim de propietat horitzontal, ni en 
qualsevol altre règim de condomini en les edificacions destinades a l'ús hoteler.  
 
 
Article 16. Entorn, accés i serveis 
 
En cas de qualsevol intervenció, ampliació o implantació de nous usos, en les fitxes contingudes en el 
Document C s’especifiquen, per a cada cas, les actuacions per garantir la preservació de l’entorn 
immediat de la masia, casa rural o altra construcció, així com els aspectes a millorar o adequar, si 
s’escau, per garantir l’accés i l’estacionament de vehicles i el pas dels serveis urbanístics bàsics en les 
condicions adequades. 
 
1. Relació amb l’entorn 

a) Qualsevol intervenció o la implantació d’algun dels usos admesos en les masies, cases rurals 
i altres construccions incloses en el present Pla especial, haurà de garantir la protecció de 
l’entorn proper del conjunt edificat i la seva integració en el medi natural i el paisatge on 
s’ubica. En tot cas, s’haurà de garantir el tractament acurat de l’entorn de la masia, casa rural 
o altra construcció, en condicions de neteja, endreça i seguretat adequades al medi rural en 
el que s’emplaça. 

b) Es mantindran lliures de construccions les eres i altres espais lliures singulars de l’entorn, i es 
preservaran els elements d’interès existents -pous, basses, safareigs, fonts, murs, arbrat, etc.- 
que caracteritzen la masia, casa rural o altra construcció, que es relacionen en la fitxa 
corresponent. 

c) En les intervencions en els accessos i entorns dels edificis i conjunts inclosos en aquest Pla 
especial que puguin afectar espais naturals protegits, elements de valor ambiental o Hàbitats 
d’interès comunitari, es minimitzarà l’afecció a l’hàbitat en què es troba emplaçat i es prendran 
les mesures correctores necessàries per a la seva protecció i conservació, en especial durant 
els treballs temporals relacionats amb les obres, com pot ser l’acopi de material.  

d) En general, es mantindran els elements vegetals, l’enjardinament i l’arbrat existents a l’entorn 
de la masia, casa rural o altra construcció. En cas de noves plantacions, s’empraran espècies 
autòctones per tal de garantir una millor integració amb el medi natural, i s’evitaran 
enjardinaments de tipus urbà o suburbà. 

e) Qualsevol actuació que interfereixi amb la vegetació de ribera haurà de complir els criteris 
establerts en la guia tècnica per a actuacions en riberes La gestió i recuperació de ribera 
disponible a la pàgina web de l’ACA, a banda dels Criteris d’intervenció dels espais fluvials 
(ACA, 2002). 

f) Les obres d’adaptació topogràfica, petits marges, desnivells, vorals, sòcols, etc. es realitzaran 
amb materials naturals deixats vistos (pedra, fusta, acer i vegetació de cobertura). S’evitarà 
la creació de grans explanacions. 

g) La construcció de tanques exteriors es limitarà, en general, a aquells casos en què sigui 
imprescindible a la vista dels usos i les condicions de seguretat del lloc. En aquests casos, 
prèvia autorització administrativa, les tanques es realitzaran d’acord amb les tipologies i 
materials tradicionals, i s’utilitzaran preferentment elements existents, com marges i 
vegetació. Aquestes es regiran pel què disposen els apartats 6 i 7 de l'article 2.3 de les normes 
del PTMB i l’ordenança de Cabrera de Mar núm. 51 Ordenança reguladora de l’ocupació de 
terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable, i/o altres regulacions normatives que les 
puguin desenvolupar. 

h) No s’autoritzarà l’ús de rètols comercials o publicitaris impropis del medi natural. Únicament 
s’admetran rètols per facilitar la indicació i localització de les masies, cases rurals i altres 
construccions i la toponímia del medi rural o natural. En cap cas s’autoritzaran rètols auto-
il·luminats. 

i) En el cas d'edificis de pública concurrència i en aquells casos les normatives sectorials 
corresponents ho requereixin, s’eliminarà qualsevol tipus de barrera arquitectònica. En tals 
casos, s’admet l’execució de les obres mínimes necessàries per tal de garantir l’accessibilitat 
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per a les persones amb mobilitat reduïda a les edificacions incloses en el present Pla especial, 
sempre que se’n justifiqui la necessitat.  

j) La zona de servitud del domini públic hidràulic haurà de restar lliure de qualsevol construcció 
i edificació, i les plantacions en aquesta zona requeriran l’autorització de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic 
hidràulic requeriran l’autorització prèvia expressa de l’Agència Catalana de l’Aigua, tal com 
estableix l’article 8.3 d’aquesta Normativa. 

k) En la franja entre el límit de la zona de domini públic de les carreteres i la línia d’edificació no 
es podran autoritzar obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents que 
impliquin augment de volum de l’edificació existent. En aquesta franja únicament es podran 
autoritzar obres de conservació o manteniment que no impliquin reconstrucció o millora. 

l)  Qualsevol intervenció o la implantació d’algun dels usos admesos en les masies, cases rurals 
i altres construccions incloses en el present Pla especial envoltada de massa forestal, haurà 
d’adequar el seu entorn a les condicions de protecció establertes a la normativa sectorial en 
matèria de prevenció d’incendis forestals. 

m) S’admet, sempre que no sigui en detriment de la pèrdua dels valors catalogats, la instal·lació 
de pèrgoles com a element d’ombreig amb un màxim de 30 m² de superfície si es situen 
adossades a l’edificació principal o fins a 45 m² separades un mínim de deu (10) metres i un 
màxim de trenta (30) metres de l’edificació principal per a usos d’aparcament o lligades a 
altres construccions. Complint les condicions següents: L’alçada màxima de coronació no 
passarà dels 2,70 metres. Es realitzaran amb elements estructurals -tant horitzontals com 
verticals, amb una secció <100 cm²-, amb una projecció de cobriment en planta <25% i 
construïda amb els materials següents: fusta o ferro, amb acabament no brillant. No s'admet 
augmentar l’alçada de les parets laterals. No s'admet el cobriment d'aquests elements amb 
materials rígids i impermeables a la pluja. Es podran cobrir amb elements vegetals i materials 
tous, plegables o corredissos. 

n) S'admet, sempre que no sigui en detriment de la pèrdua dels valors catalogats, la construcció 
de piscines descobertes quan es relacionin directament amb els següents usos: habitatge 
familiar, establiment hoteler, establiment de turisme rural, ús d'educació en el lleure i 
equipament de serveis comunitaris amb una superfície d’aigua màxima de quaranta (40) 
metres quadrats i situades a una separació menor de deu (10) metres dels volums principals 
i sempre que no es puguin recuperar o ampliar basses o safareigs existents. La construcció 
ha de garantir la coherència i integració amb les característiques i valors paisatgístics de 
l’entorn on s’implantin. 

2. Accés i estacionament 

a) Per tal de poder reconstruir o rehabilitar una masia, casa rural o altra construcció inclosa en 
el present Pla especial i destinar-la a algun dels usos admesos, caldrà garantir que disposa 
d’accés rodat i d’espai suficient per a l’estacionament de vehicles en condicions i qualitat 
adequades en funció de l’ús que es vol implantar i de la normativa d’aplicació. 

b) En cas que el projecte i les obres a realitzar comportin la construcció de nous accessos des 
de la xarxa de carreteres o la modificació dels actuals, caldrà obtenir l’informe preceptiu de 
l’òrgan competent en matèria de carreteres. En cas que sigui necessària l’obertura de camins 
rurals, es requerirà autorització prèvia de l’òrgan ambiental corresponent, amb les excepcions 
que estableixi la legislació sectorial vigent. 

c) Es tindrà cura del manteniment dels camins particulars d’accés, i se’n mantindrà la secció 
actual, podent-se condicionar i modificar únicament en el cas que sigui justificat per raons de 
seguretat i accessibilitat en funció de l’ús a implantar, només per un sol costat i restaurant la 
coberta vegetal. 

d) Es prioritzarà el condicionament dels accessos existents, i per fer-ho es prioritzarà la utilització 
de materials permeables. Si ho requereix  la implantació d’un nou ús d’entre els admesos, la 
construcció de nous accessos es realitzarà de forma que es minimitzi el seu impacte ambiental 
i paisatgístic i requerirà autorització administrativa prèvia, d’acord amb la normativa 
urbanística vigent, que podrà vincular-se a l'autorització administrativa que doni cobertura a 
la implantació dels nous usos o les obres d'adequació. 
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3. Serveis urbanístics bàsics 

a) Amb caràcter general i prèviament a qualsevol intervenció, caldrà garantir la disponibilitat de 
subministrament dels serveis urbanístics bàsics -abastament d’aigua potable, sanejament i 
energia elèctrica- en les condicions adequades a l’ús que es vol implantar i a l’entorn rural en 
el que s’emplaça l’edificació. 

b) El projecte tècnic de la intervenció incorporarà les actuacions necessàries per garantir el 
subministrament dels serveis urbanístics bàsics. Les noves connexions, si s’escau, es 
realitzaran de manera que es produeixi el mínim impacte sobre el paisatge; i preferentment 
seran soterrades per sota de camins o espais públics per tal de facilitar-ne el seu 
manteniment.  

c) Pel que fa al subministrament energètic, les millores es realitzaran de manera respectuosa i 
integrada amb el paisatge i les edificacions, minimitzant el seu impacte i prioritzant sempre 
que sigui possible el seu soterrament. Es potenciarà l’ús d’energies renovables, sempre 
considerant que la seva ubicació no desvirtuï la configuració paisatgística del conjunt o la 
qualitat arquitectònica de l’edificació, optant en primera instància per aquelles que produeixen 
menys impacte paisatgístic com són la biomassa o la geotèrmia. Les millores de 
subministrament energètic s’efectuaran de manera respectuosa i integrada amb el paisatge i 
les edificacions, minimitzant el seu impacte i prioritzant sempre que sigui possible el seu 
soterrament. Es prohibeix la implantació de plaques solars o altres instal·lacions anàlogues 
en les cobertes de l'edificació principal, podent-se disposar en altres volums catalogats o en 
les pèrgoles sempre ajustant-se a la configuració estructural d’aquesta edificació auxiliar. 

d) Les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla especial que 
disposin d’aprofitaments d’aigua procedents de pous o lleres públiques o de reutilització 
d’aigües residuals depurades hauran de regularitzar la situació administrativa davant de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i sol·licitar la corresponent autorització, i hauran d’acreditar la 
titularitat del dret. En el cas que es disposi d’autorització i la titularitat de la finca hagués 
canviat, o si es modifiquen les característiques de l’aprofitament, caldrà iniciar el tràmit per a 
la seva transferència. 

e) Qualsevol intervenció, canvi d’ús o millora de les condicions d’habitabilitat haurà de garantir 
el servei de sanejament: preferentment mitjançant la connexió a la xarxa general de 
clavegueram o, en el seu defecte, mitjançant un sistema autònom de depuració que compleixi 
els paràmetres exigits per la legislació sectorial i disposi de la corresponent autorització 
d’abocament emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua. Amb caràcter general, resta prohibit 
l’abocament directe o indirecte a la llera pública d’aigües i productes residuals susceptibles 
de contaminar qualsevol element del domini públic hidràulic, excepte que es disposi de prèvia 
autorització administrativa. 

4.  Riscos naturals 

En cas d’existència de situacions de risc (incendi forestal, caiguda de roques, esllavissades, 
inundabilitat, etc.), identificades en les corresponents fitxes, caldrà justificar adequadament les 
mesures implementades per a la minimització dels riscos naturals detectats.  

a) Qualsevol actuació haurà de complir allò que disposa el Reial Decret 849/1986 d’11 d’abril 
del Reglament de Domini Públic Hidràulic (text consolidat a 29 de desembre de 2016) així 
com els “Criteris d’intervenció dels espais fluvials” de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

b) En relació a les mesures de prevenció d’incendis forestals, per qualsevol intervenció serà 
obligatori adequar el seu entorn a les condicions de protecció establertes a la normativa 
sectorial. En concret es complirà el Decret 64/1995 de 7 de març per el qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals i la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis forestals en 
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i les seves 
modificacions. En cas que els elements es trobin envoltats de massa forestal, serà obligatori 
mantenir una franja exterior de protecció de 25 metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació 
seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixin per 
reglament.  

c) Els projectes o plans especials que es formulin per aquelles edificacions que es trobin 
exposades a un perill geològic, hauran d’incloure una valoració de la perillositat en front a 
caiguda de roques, així com les mesures de protecció o prevenció que es considerin 
adequades. 
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TÍTOL IV.  PARÀMETRES D’ÚS 
 
Article 17. Usos i activitats admeses 
 
1. L’article 47 del TRLU estableix que en sòl no urbanitzable és permès: 

a)  Reconstruir i rehabilitar les masies, les cases rurals i les altres construccions incloses en el 
present Pla especial, per tal de preservar-les i recuperar-les per raons arquitectòniques, 
històriques, ambientals, paisatgístiques o socials, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; 
a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament; a un establiment de 
turisme rural; a activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; i a 
equipaments o a serveis comunitaris. 

b)  Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer 
instrument de planejament urbanístic general a Cabrera de Mar i que calgui preservar i 
recuperar per raons arquitectòniques o històriques. Aquestes construccions es podran 
destinar a qualsevol dels usos establerts a l’apartat anterior excepte a l’ús d’habitatge familiar. 

c)  Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o 
paisatgístic negatiu. Aquestes construccions es podran destinar a qualsevol dels usos 
establerts a l’apartat a) excepte a l’ús d’habitatge familiar. 

2. Amb caràcter general, la implantació dels usos admesos en les construccions a què fa referència 
el punt anterior haurà de complir les següents condicions: 

a) Haurà de garantir la preservació del medi rural i del paisatge on s’emplaça la masia, casa 
rural o altra construcció inclosa al Pla especial. 

b) Haurà de ser compatible amb les activitats agropecuàries implantades en el seu entorn 
immediat.  

c) Haurà de garantir la conservació de la masia, casa rural o altra construcció catalogada i, 
especialment, dels valors identificats en aquest Pla especial i que motiven la seva inclusió. 

d) Haurà de donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
així com de prevenció del risc d’inundació, el riscos associats als processos geològics i altres 
riscos naturals i tecnològics. 

e) Haurà de garantir l’accés rodat i l’estacionament de vehicles, així com la disponibilitat dels 
serveis urbanístics bàsics en les condicions adequades de qualitat i quantitat en funció dels 
usos admesos en cada cas. 

3. Els usos admesos en les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla 
especial, d’acord amb l’establert a l’article 47 del TRLU, són els següents: 

a)  D'habitatge, quan es tracti de masies o cases rurals. 

b)  D'habitatge amb activitat econòmica d'ús turístic en masies o cases rurals. 

c)  Hoteler, amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament. 

d)  De turisme rural. 

e)  Educatiu en el lleure. 

f)  De creació artística o de producció artesanal. 

g)  D'exercici de professions liberals. 

h)  De restauració. 

i)  D'equipaments. 

j)  De serveis comunitaris o corporatius. 

4. A més dels anteriors usos, s’admeten els usos agrícoles, ramaders, forestals i, en general, de 
caràcter rústic propis del sòl no urbanitzable, que venen regulats per la legislació urbanística i 
sectorial vigent i pel POUM de Cabrera de Mar per a cadascuna de les qualificacions urbanístiques 
en sòl no urbanitzable. També es poden destinar a altres usos diferents sempre que en fomentin 
la preservació i la conservació o, si s’escau, en permetin corregir l’impacte ambiental o paisatgístic 
negatiu. Per la implantació d’aquests altres usos es requerirà la tramitació que estableix la 
legislació urbanística.  
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5. En les fitxes individualitzades contingudes en el Document C s’especifica, en cada cas, els usos 
admesos per a cadascun dels conjunts inclosos en el present Pla especial, regulant normativament 
les condicions específiques, així com els volums edificats susceptibles de ser utilitzats per als usos 
permesos. Els usos no admesos s’han d’entendre prohibits. 

 
Article 18.  Definició i regulació dels usos 
 
Als efectes d’aplicació a l’àmbit del present Pla especial, els usos admesos es defineixen com segueix: 

a) Ús d’habitatge familiar 

Comprèn els edificis situats en finques rústiques destinats a residència familiar, que poden acollir 
una o més famílies. El programa bàsic de l’habitatge del conjunt catalogat s’haurà d’ubicar dins els 
volums identificats com a principals. Els volums complementaris poden tenir l’ús d’habitatge 
únicament com a ampliació del programa funcional de l’habitatge familiar principal.  

S’admet la coexistència de més d’un habitatge sense divisió horitzontal, sempre que es garanteixin 
les condicions objectives d'habitabilitat regulades per la normativa sectorial, i s'assoleixi una 
superfície útil mínima de noranta (90) metres quadrats per cadascun dels habitatges. El nombre 
màxim d'aquests s'estableix de forma individualitzada a la fitxa corresponent que consta en el 
Document C. 

Per garantir la preservació del medi natural i del paisatge on s’emplacen les edificacions incloses 
al present Pla especial, l’ús d’habitatge haurà de ser de tipus permanent i degudament justificat 
en, com a mínim, un dels habitatges admesos en el conjunt catalogat. 

b) Ús d’habitatge amb activitat econòmica d'ús turístic 

L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat, amb les 
limitacions que estableix la legislació sectorial vigent. Només es permet un habitatge destinat a ús 
turístic per cada element catalogat. 

c) Ús d’establiment hoteler 

D’acord amb la definició i els requisits establerts per la legislació sectorial vigent en matèria de 
turisme, aquest ús inclou les activitats d’establiments hotelers que presten serveis d’allotjament 
temporal de persones. Els establiments hotelers, segons les seves característiques bàsiques, es 
classifiquen en dos grups: d’hotels i d’hostals o pensions. Els establiments del grup d’hotels es 
classifiquen en les modalitats següents: hotels i hotels apartament.  

S’admet l’ús d’establiment hoteler en la modalitat d’hotel si el volum principal de la masia o casa 
rural i els volums complementaris catalogats disposen en conjunt d’una superfície construïda igual 
o superior a sis-cents (600) metres quadrats, dels quals la superfície del volum principal haurà de 
representar com a mínim, un 40% i on el present Pla especial admeti l’ús hoteler. Serà condició 
necessària per a la seva implantació que puguin garantir: una adequada accessibilitat rodada des 
de la xarxa de camins rurals; la reserva d’espai per a l’aparcament de vehicles, els serveis 
urbanístics bàsics necessaris i el compliment dels requeriments en matèria de prevenció 
d’incendis; tot plegat d’acord amb la normativa sectorial aplicable. Per aquest motiu, per a la seva 
implantació serà necessària la redacció d’un Pla especial urbanístic que reguli l’ordenació de les 
edificacions i dels espais de l’entorn.  

En el cas dels elements catalogats que formin part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat de Catalunya, aquest pla especial urbanístic inclourà un estudi històric-arquitectònic 
redactat per un especialista, que documenti exhaustivament l’estat actual de l’edifici interior i 
exteriorment, i que justifiqui que es conservaran els valors tipològics de la masia. 

Es prohibeix l’ús d’establiment hoteler en la modalitat d’hotel apartament i els usos d’hotel en 
condomini. 

També s’admet l’ús d’establiment hoteler en la categoria d’hostal o pensió en aquelles edificacions 
o conjunts edificats quina superfície construïda sigui inferior a sis-cents (600) metres quadrats i en 
les quals el present Pla especial admeti el turisme rural, sempre i quan es justifiqui el compliment 
de la normativa sectorial aplicable en matèria de turisme.  

d) Ús d’establiment de turisme rural 

Inclou les activitats d’establiments que presten servei d’allotjament temporal en habitatges rurals, 
en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer, segons les modalitats i els requisits 
establerts per la legislació sectorial vigent en matèria de turisme. Caldrà garantir: una adequada 
accessibilitat rodada des de la xarxa de camins rurals; els serveis urbanístics bàsics necessaris; i 
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la reserva d’espai per a l’aparcament de vehicles d’acord amb la normativa sectorial aplicable. 
Aquest ús només es pot admetre en edificacions anteriors a l’any 1957, d’acord amb la legislació 
sectorial vigent. 

També s’admet l’ús d’establiment hoteler en la categoria d’hostal o pensió en aquelles edificacions 
o conjunts edificats quina superfície construïda sigui inferior a sis-cents (600) metres quadrats i en 
les quals el present Pla especial admeti el turisme rural, sempre i quan es justifiqui el compliment 
de la normativa sectorial aplicable en matèria de turisme.  

e) Usos d’educació en el lleure 

Inclou les activitats d’ensenyament o de formació ocupacional vinculades al medi natural i aquelles 
d’esbarjo, esplai o repòs, que necessàriament s’han de desenvolupar en contacte amb la natura i 
possibilitar activitats a l’aire lliure: cases de colònies, escoles de natura, albergs, centres de recerca 
relacionats amb la natura, el paisatge o el medi ambient, i similars, amb els equipaments 
complementaris propis de l’activitat. Caldrà garantir: una adequada accessibilitat rodada des de la 
xarxa de camins rurals; la reserva d’espai per a l’aparcament de vehicles, els serveis urbanístics 
bàsics necessaris; i el compliment dels requeriments en matèria de protecció d’incendis; tot plegat 
d’acord amb la normativa sectorial aplicable.  

f) Usos de creació artística o de producció artesanal 

Inclou les activitats vinculades a l’exercici de creació artística -escultura, maquetació, pintura, 
fusteria, música, dansa i ball, teatre, circ, escenografia, estudis de gravació, restauració de béns, 
orfebreria, etc.-, compatibles amb la preservació del medi natural. Caldrà justificar que les 
emissions d’aigües residuals, les emissions acústiques i les emissions de gasos i fluids siguin 
assimilables a les domèstiques d’un habitatge. 

Comprèn aquelles activitats destinades a la conservació, l’elaboració, la manipulació, l’envasat, i 
la transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris, així com la comercialització, 
venda, degustació i emmagatzematge d’aquests productes.  

g) Usos d’exercici de professions lliberals 

Inclou les activitats vinculades a l’exercici de professions lliberals i a la investigació o el 
desenvolupament, compatibles amb la preservació del medi natural. 

h) Ús de restauració 

Comprèn les activitats d’establiments destinats a la venda de menjars i begudes al públic assistent 
per a ser consumits en el mateix establiment, d’acord amb la legislació sectorial vigent. En general, 
quan s’admet aquest ús és en les categories de restaurant i restaurant-bar. Caldrà garantir: una 
adequada accessibilitat rodada des de la xarxa de camins rurals; la reserva d’espai per a 
l’aparcament de vehicles, els serveis urbanístics bàsics necessaris; i el compliment dels 
requeriments en matèria de protecció d’incendis; tot plegat d’acord amb la normativa sectorial 
aplicable. 

i) Ús d’equipaments 

Comprèn aquells equipaments, tant públics com privats, destinats a oferir un servei al municipi: 
cultural, educatiu, esportiu, administratiu, sanitari, assistencial i d’interès comunitari. S’admetran 
les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a poder desenvolupar, amb qualitat, l'ús de 
què es tracti. Caldrà garantir: una adequada accessibilitat rodada des de la xarxa de camins rurals; 
la reserva d’espai per a l’aparcament de vehicles, els serveis urbanístics bàsics necessaris; i el 
compliment dels requeriments en matèria de protecció d’incendis; tot plegat d’acord amb la 
normativa sectorial aplicable.  

j) De serveis comunitaris o corporatius 

Comprèn aquells o serveis comunitaris o corporatius, tant públics com privats, destinats a oferir un 
servei al municipi: cultural, educatiu, esportiu, administratiu, sanitari, assistencial i d’interès 
comunitari. S’admetran les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a poder 
desenvolupar, amb qualitat, l'ús de què es tracti. Caldrà garantir: una adequada accessibilitat 
rodada des de la xarxa de camins rurals; la reserva d’espai per a l’aparcament de vehicles, els 
serveis urbanístics bàsics necessaris; i el compliment dels requeriments en matèria de protecció 
d’incendis; tot plegat d’acord amb la normativa sectorial aplicable.  
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Article 19. Canvis d’ús 

1. Tal com determina la legislació urbanística vigent, prèvia autorització administrativa urbanística 
d’acord amb l’establert als articles 7 a 10 d’aquesta Normativa urbanística, els propietaris de les 
masies, cases rurals i altres construccions incloses al present Pla especial, podran modificar-ne 
l’ús, sempre que sigui un ús admès d’acord amb aquesta Normativa urbanística i amb la fitxa 
individualitzada continguda en el Document C, i amb les condicions específiques que s’hi 
estableixin. 

2. Els usos admesos distints a l’habitatge establerts a les corresponents fitxes individualitzades es 
podran implantar en els volums principals i en els volums complementaris catalogats. 

3. Qualsevol canvi d’ús a la masia, casa rural o altra construcció, d’entre els definits a l’article 18 
d’aquesta Normativa urbanística i que siguin admesos d’acord amb la corresponent fitxa 
individualitzada, serà compatible amb l’estructura i les característiques de les edificacions i del seu 
entorn; i comportarà l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per garantir la conservació del 
medi natural i la integració paisatgística. Caldrà donar compliment als criteris generals d’ordenació 
establerts a l’article 13 d’aquesta Normativa urbanística, i s’hauran de garantir les condicions de 
relació amb l’entorn, d’accessibilitat i estacionament, i de disponibilitat dels serveis urbanístics 
bàsics d’acord amb el nou ús proposat, de conformitat amb l’establert a l’article 16 d’aquesta 
Normativa urbanística. 

4. La implantació de qualsevol ús admès per aquest Pla especial suposarà la immediata adequació 
de l’entorn i els accessos, i el desmantellament de construccions auxiliars de caràcter temporal 
associades a usos distints de l’activitat a desenvolupar quan així s’especifiqui a les fitxes 
individualitzades contingudes en el Document C.  

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Aquelles edificacions incloses en el present Pla especial que, amb anterioritat a la seva aprovació inicial, 
tinguin un nombre d’habitatges superior als permesos per aquesta Normativa urbanística i acreditin la 
corresponent autorització administrativa, podran mantenir el nombre, la superfície i les condicions 
físiques dels habitatges preexistents, que no es podran ampliar. En aquests casos, les edificacions es 
trobaran en situació de volum disconforme d’acord amb l’article 108.4 del TRLU i l’article 119.2 del RLU. 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.  Elements situats dins de l'Espai Natural  de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs 

Les fitxes individualitzades que s’incorporen en el Document C especifiquen, per a cada masia, casa 
rural o altra construcció inclosa en el present Pla especial que es troba dins de l'Espai Natural de la 
Conreria - Sant Mateu - Céllecs, les actuacions que hi són admeses i n’estableixen les condicions i 
limitacions concretes atenent respectuosament els valors naturals que els envolten. El mateix val a dir 
respecte al compliment estricte de les determinacions de les directrius de la Xarxa Natura 2000 i els 
objectius de protecció que regula el PEIN i el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
de la Conreria - Sant Mateu – Céllecs. 
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ANNEX.  Relació dels elements que s’inclouen al catàleg, 

en ordre alfabètic 
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ANNEX.  Relació dels elements que s’inclouen al catàleg, en ordre alfabètic 

 

 
 

CODI Nom Indret Ref Cadastral finca UTM (x) UTM (y) 

C-26 Torre Ametller camí de santa Elena, 34 0385101DF5908N0001LR 450229 4598333 

C-23 Can Auriano carretera Nacional II, 19 08029A007000190000XL 450621 4595997 

C-06 la Barceloneta camí de la Peirota, 10 08029A001000150000XI 448793 4597751 

C-34 Can Basora crta. d'Argentona, 59 08029A012000140000XR 450424 4597769 

C-38 Torre Boet crta. d'Argentona, 78 08029A004000170000XW 450582 4597497 

C-64 Can Boix carretera Nacional II, 59 08029A005000110000XO 451586 4596792 

C-13 Can Brassó torrent barraqueres, 10 08029A007000730000XZ 450628 459637 

C-56 la Càbila riera d'Agell, 6 08029A005000130000XR 451421 4596824 

C-19 Can Canal riera de Cabrera, 7 08029A009000780000XR 450384 4595802 

C-27 Can Carbonell c/ Primavera, 5 08029A012000070000XF 450221 4597833 

C-39 Can Carbonellet crta. d'Argentona, 51 08029A012000180000XJ 450447 4597450 

C-21 Can Corberó carretera Nacional II, 9 08029A007000820000XY 450579 4595760 

C-61 Can Cot riera d'Argentona,18 08029A005000060000XF 451624 4597178 

C-18 La Creu Verda riera de Cabrera, 5 08029A009001050000XM 450422 4595889 

C-62 Can Falions riera d'Argentona, 13 08029A005000070000XM 451411 4597077 

C-07 Can Figueras camí de la font Picant, 2 08029A002001830000XD 449101 4597849 

C-48 Can Fitó riera d'Agell, 11 08029A007001050000XH 450912 4596848 

C-05 Font Picant camí de la font Picant, 6 08029A001000350000XL 448368 4598466 

C-30 Can Gregori crta. d'Argentona, 95 08029A003000350000XE 450507 4598188 

C-60 Ca l'Esgleas riera d'Argentona,10 08029A005000040000XL 451629 4597321 

C-03 Molí d'en Lledó Torrent del Molí, 39 08029A009000650000XY 449951 4596167 

C-12 Can Maltes torrent del molí, 26 08029A009000690000XL 449984 4596138 

C-53 Santa Margarida carretera Nacional II, 53 08029A007000120000XW 451222 4596525 

C-55 Can Masó riera d'Agell, 8 08029A005000150000XX 451357 4596842 

C-59 Can Masvidal riera d'Argentona, 9 (A) 08029A005000030000XP 451520 4597442 

C-15 Can Mauri carretera Nacional II, 25 08029A007000220000XL 450351 4596164 

C-14 Caseta de can Mauri carretera Nacional II, 25 08029A007000220000XL 450466 4596250 

C-41 Can Maynou Riera d'Agell, 34 08029A004000060000XX 450597 4597327 

C-25 Horta de les Monges torrent barraqueres, 6 08029A007000450000XA 450802 4596247 

C-36 Can Mora Agell crta. d'Argentona, 86 08029A004000190000XB 450463 4597789 

C-50 Can Nan riera d'Agell, 5 08029A007000850000XP 451067 4596772 

C-52 Can Noé carretera Nacional II, 51 08029A007000880000XF 451069 4596477 

C-54 Horta Noe carretera Nacional II, 37 08029A007000160000XG 451017 4596285 

C-37 Can Orriols d'Agell crta. d'Argentona, 82 08029A004000180000XA 450602 4597638 

C-29 Can Parcala crta. d'Argentona, 97 08029A003000090000XA 450584 4598578 

C-04 Can Pau Mayol torrent del molí, 12 001600100DF59E0001YZ 450141 4595750 

C-35 Can Pauet crta. d'Argentona, 55 08029A012000160000XX 450447 4597664 

C-46 Can Pauet dels frares riera d'Agell, 26 (B) 08029A005000220000XS 451046 4596999 

C-44 Can Peric camí antic del mig, 50 08029A005000330000XG 451320 4597346 

C-63 Horta del pi riera d'Argentona, 16 08029A005000100000XM 451702 4596935 
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CODI Nom Indret Ref Cadastral finca UTM (x) UTM (y) 

C-09 Horta Prat camí del mig, 107 08029A013000460000XL 450082 4596731 

C-49 Can Pujol riera d'Agell, 7 000709800DF59E0001IZ 450910 4596695 

C-40 Mas Pujol crta. d'Argentona, 58 0575501DF5907N0000YO 450536 4597341 

C-32 Cal Rectoret camí de santa Elena, 3 08029A012000110000XM 450405 4597816 

C-42 Can Roca Riera d'Agell, 36 08029A004000160000XH 450611 4597341 

C-47 Can Roqueta riera d'Agell, 22 08029A005000210000XE 451274 4597139 

C-22 Horta Rovira carretera Nacional II, 7 08029A007000210000XP 450549 4595900 

C-28 Can Sala c/ de sant Mateu, 22 08029A012000390000XF 450276 4597713 

C-58 Can Sans camí antic del mig, 54 08029A005000410000XF 451519 4597455 

C-02 Can Serras crta. d'Argentona, 28 001016900DF49F0001HE 449739 4596315 

C-08 el Sindicat 
Av. Onze de setembre, 
53 

08029A012000520000XI 450002 4596849 

C-45 Can Teixidor Ballescà riera d'Agell, 26 (A) 08029A005000230000XZ 451067 4597086 

C-51 Can Triscat carretera Nacional II, 43 08029A007000660000XI 450808 4596517 

C-57 Cal Valencià c/ Primavera, 57 08029A005000420000XM 451458 4596706 

C-33 Can Valls crta. d'Argentona, 61 08029A012000130000XK 450417 4597789 

C-20 Torre Vasca carretera Nacional II, 3 08029A009000210000XJ 450432 4595622 

C-43 La Vendrella camí antic del mig, 38 08029A005000650000XG 450844 4597058 

C-11 
Can Vicenç i Genís 
Vinyals 

torrent barraqueres, 17 08029A007001000000XJ 450277 4596434 

C-01 Casa Vilalta crta. d'Argentona, 7 08029A010000430000XH 449441 4596220 

C-10 Horta Vilaplana torrent barraqueres, 24 000601400DF59E0000FB 450192 4596601 

C-16 Can Viñals riera de Cabrera, 15 08029A009000100000XF 450335 4596117 

C-17 Can Vinyals riera de Cabrera, 11 001100700DF59E0001SZ 450324 4595972 

C-24 Finca Vivé carretera Nacional II, 29 08029A007000180000XP 450788 4596000 

C-31 Can Xacó crta. d'Argentona, 83 0682604DF5908S0000EA 450549 4598012 
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