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APROVACIÓ DEFINITIVA

2. CRITERIS DE CATALOGACIÓ I TIPOLOGIA DELS ELEMENTS
1. INTRODUCCIÓ

La preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors és un dels trets més rellevants de la regulació
urbanística a Catalunya.

2.1. Funcions del catàleg
La funció principal del catàleg és recuperar les masies i les cases rurals d’acord amb els criteris dels
articles:
LUC : art. 47.3 / 50.1 / 50.2 / 58.9d / 69.1 / DT quinzena.
RLUC : art. 55 / 56.1 / 68.8e / 73.2.4a / 95 / DT sisena 1.

La Llei d’urbanisme, en l’article 50.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix que s’ha
d’elaborar un catàleg de masies i cases rurals ubicades en sòl no urbanitzable on es recullin tots els
elements susceptibles de ser reconstruïts o rehabilitats segons el que estableix l’article 47.3. Aquest
determina les cases rurals i les masies que s’han d’incloure en el catàleg per raons arquitectòniques,
històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials i defineix els usos als que es poden destinar.

La rehabilitació de les masies ha de suposar el manteniment del paisatge rural sense desvirtuar-lo. El
catàleg ha de tenir un grau de concreció suficient que permeti identificar les condicions de
rehabilitació o de reconstrucció de l’assentament o de les edificacions, mitjançant la corresponent
llicència d’edificació, o bé, si escau, mitjançant un pla especial urbanístic específic per a la masia o
casa rural.

El catàleg inclou totes les masies i cases rurals que compleixen l’art. 47.3 de la LUC i que es troben
en sòl no urbanitzable dins el límit municipal del terme de Mediona d’acord amb la normativa vigent.

Aquest catàleg és un document normatiu que, a través de fitxes detallades, ofereix una protecció
física i determina els mecanismes d’intervenció en totes les masies i cases rurals seleccionades.

Els efectes del catàleg de masies són globals: incideix en el model d’ordenació del municipi,

Disposar d’aquest document dóna seguretat jurídica en clarificar quin és el ventall d’usos admesos en

concretant criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions preexistents, evitant tant el

cadascuna de les edificacions; permet disposar de condicions d’ordenació concretes amb una

despoblament com les noves ocupacions de sòl; conserva el paisatge; reforça l’activitat econòmica

tramitació reglada.

en el sòl no urbanitzable; i incideix en la sostenibilitat territorial d’acord amb els principis de
l’autonomia local.

En aquest cas, el Catàleg de Masies i Cases Rurals forma part del POUM, per tant, té rang de
planejament general.

D’acord amb els articles 47.3 i 50 del LUC, atès que la Llei no predetermina detalladament el
contingut del catàleg de masies i cases rurals, s’ha cregut convenient seguir el document 2 de la

2.2. Conceptes bàsics

“Sistematització del Planejament Urbanístic”, “Directrius de contingut pel Catàleg de masies i Cases

En el medi rural podem trobar assentaments edificats (masies o cases rurals) constituïts per una sola

Rurals”, publicat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Direcció General

casa o bé per un conjunt d’edificacions en el qual es distingeix una edificació principal i unes altres de

d’Urbanisme junt amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, al gener de 2009, on figura la

caràcter secundari annexes, auxiliars o complementàries de la principal.

sèrie de pautes i criteris referent als aspectes a tenir en compte en l’elaboració del catàleg, per tal de
garantir que es determinin criteris i mesures concretes per a dur a terme la rehabilitació de les

S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus annexos, vinculada

masies, amb facilitat de gestió i seguretat jurídica,

en origen a una explotació agropecuària i forestal.
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S’entén per cases rurals, les construccions d’habitatges com masoveries, cases de pagès i altres
construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable, amb habitatge familiar no vinculat a

a) El fet de tractar-se de masies o edificacions residencials datades amb anterioritat a 1956.

l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins d’aigua i de secà, les estacions ferroviàries,

En aquest cas cal que existeixin evidències físiques (restes edificades) que permetin

les bòviles, les instal·lacions preindustrials, les antigues centrals hidroelèctriques, etc.

determinar l’emplaçament i la superfície que ocupava originàriament i es compleixin els
requisits que determina aquest document.

S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, els masets, les pallisses, els
coberts, etc., complementàries a la principal d’habitatge.

b) El desenvolupament de planejament de rang superior: per determinacions contingudes en
plans territorials, plans directors urbanístics, catàlegs de paisatge i altres plans sectorials.

Les edificacions aïllades com les cabanes, les bordes, els masos, fargues, balnearis, les cabanes de
carboners, pletes de bestiar, els magatzems, coberts o les altres edificacions pròpies del sòl no

3. CONTINGUT

urbanitzable que no són o no han estat habitatge familiar no poden incorporar-se al catàleg de
masies amb aquesta finalitat; tampoc poden les altres edificacions pròpies del medi rural; si aquestes

a) Normativa

tenen un valor o interès que requereixi la seva regulació urbanística, cal incorporar-les al catàleg de

Inclosa dins la Normativa del POUM en el títol III, “Regulació de SNU”, contretament

béns del municipi, amb el corresponent grau de protecció.

en la secció 4, “Catàleg de Masies i Cases Rurals”, i en la secció anterior, en l’article
corresponent a “Habitatges relacionats amb l’explotació rústica dels terrenys i Masies i

2.3. Justificació de la inclusió en el catàleg

Cases Rurals”, concretament en l’article 149; en el present Catàleg de Masies i Cases

A l’hora de desenvolupar l’article 47.3 de la LUC, les raons poden ser:

Rurals; i el les especificacions de cada element en la seva fitxa corresponent.
b) Llistat de masies i cases rurals existents en Sòl no Urbanitzable.

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

c) Fitxes individuals dels elements catalogats:
En termes generals, inclouen la identificació de l’element , les coordenades UTM, la
referència cadastral, un plànol de situació i un ortofotomapa a escala 1:5000, la

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

descripció, l’estat actual de conservació i finalment la classe d’edificació i com es
regula dins els paràmetres establerts per la Llei d’Urbanisme i la normativa del
planejament general vigent.

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

d) Situació en plànol:
Inclòs en els plànols de la sèrie “O.2. Qualificació sòl no urbanitzable”

‐ Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no,
amb valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons

4. NORMATIVA

de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut paisatgístic.
‐ Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la
recuperació de la població ja sigui com a primera residència o com a segona.

4.1. Regles d’interpretació i jerarquia normativa
Els paràmetres generals del Catàleg de Masies i Cases Rurals es regularan segons en el títol III,
“Regulació de SNU”, contretament en la secció 4, “Catàleg de Masies i Cases Rurals”, i en la secció

També són motiu d’inclusió en el catàleg:

anterior, en l’article corresponent a “Habitatges relacionats amb l’explotació rústica dels terrenys i
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Masies i Cases Rurals”, concretament en l’article 149; en el present Catàleg de Masies i Cases

Les llicències de reforma, o ampliació de la masia o casa rural preexistent aportaran la següent

Rurals; i el les especificacions de cada element en la seva fitxa corresponent.

documentació complementària:

A banda d’aquestes condicions generals, s’estarà al que determina la Normativa Urbanística del

‐ Superfície, localització i ús de les edificacions de la finca.

present POUM, segons correspongui a la qualificació de la zona de sòl no urbanitzable on es troba

‐ Aixecament de plantes i alçats de l’edificació existent sobre la que s’actua a una escala

l’element, que pot ser més restrictiva.

mínima de 1/50.
‐ Reportatge fotogràfic de l’edificació i el seu entorn que permeti valorar els efectes sobre el

A banda d’aquestes condicions generals, en el cas de que l’element estigui inclòs en el Catàleg de
Béns, s’estarà al referent a la Protecció del Patrimoni, títol IV de la normativa del POUM, que pot ser
més restrictiva.

paisatge.
‐ Al projecte ha de quedar reflectida la relació entre la reforma o ampliació i l’edificació vella
mitjançant plantes i alçats conjunts, perspectives, fotomuntatges o altres mitjans que
s’estimin convenients.

En cas de contradicció o imprecisió sempre prevaldrà l’alternativa que suposi un menor impacte
ambiental, que millor preservi la ruralitat de l’entorn i que impliqui una menor edificabilitat. En cas de
no resoldre’s per cap de les vies anteriors, s’aplicarà l’article 10 del DL 1/2010.

Referent al risc d’incendis, en funció de la ubicació i destinació d’aquestes masies, caldrà complir
amb tot allò que especifica el document TINSCI DT-10 (Taula d’Interpretació de la Normativa de
Seguretat Contra Incendis), d’acord amb l’informe de prevenció d’incendis emès per la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments el 29 de novembre de 2011, per a l’aprovació
inicial del catàleg de masies i cases rurals del present POUM (exp. núm. 24/3765).

4.2. Procediment d’autorització de reconstrucció i rehabilitació

El procediment d’autorització de reconstrucció i rehabilitació de les masies o cases rurals incloses en
el present Catàleg de Masies, s’aplica el procediment de l’article 50 del TRLUC.

Es recorda que, per poder realitzar obres en zona de policia de lleres (100 m), cal informe previ de
l’Agència Catalana de l’Aigua, a menys que en les corresponents figures d’ordenament urbanístic o
plans d’obres de l’Administració, haguessin estat informats per l’ACA i hagueren recollit les oportunes

En conseqüència, aquests projectes de reconstrucció o rehabilitació han d’ésser sotmesos a
informació pública per l’ajuntament, per un termini de vint dies, i a l’informe de la comissió territorial
d’urbanisme competent, que s’ha d’emetre en el termini de dos mesos. La llicència corresponent
només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures correctores i les
condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l’article 48.2 del TRLUC.

previsions formulades a l’efecte (article 78.1 RDPH), sobretot quan es produeixin alteracions
substancials del relleu del terreny, extraccions d’àrids, construccions de qualsevol tipus (tinguin un
caràcter definitiu o provisional) o qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en
règim d’avingudes o que pugui ser causa de degradació o deteriorament del domini públic hidràulic.
En tot cas s’estarà al previst als articles 52 a 54, 78 i 79 del Reglament de domini públic hidràulic,
d’acord amb l’informe, sobre l’aprovació inicial del catàleg de masies i cases rurals del present Pla,

S’haurà de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original. Si no s’alteren
les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, sempre i quan
s’indiqui en la fitxa corresponent del catàleg i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions
objectives d’habitabilitat.

Els projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment
d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic resten únicament subjectes a llicència municipal.

de l’Agència Catalana de l’Aigua emès el 23 de novembre de 2011. Així com tenir em compte que
qualsevol actuació associada a les masies o cases rurals haurà de complir els “Criteris d’intervenció
dels espais fluvials”.

Referent a la inundabilitat, es recorda que qualsevol actuació, o ampliació de les masies o cases
rurals i les seves activitats associades hauran de respectar I'establert en I’article 6, i la Disposició
Transitòria Primera i Segona del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme.
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c) Edificis enrunats:
A part, referent a l’abastament d’aigua, el sistema de tractament de les aigües residuals i residus ,
s’hauran de tenir en compte els següents punts:
‐ Les masies i cases rurals han de regularitzar la situació administrativa del seu punt
d’abastament d’aigua. (en cas de no disposar de la corresponent inscripció).
‐ El sistema de tractament de les aigües residuals de les masies i cases rurals hauran de
disposar de la corresponent autorització d'abocament. Caldrà tenir en compte que, d’acord

Una ruïna es pot considerar recuperable, a efectes de la seva reconstrucció en el marc del
catàleg de masies només per raons social i quan reuneixi tots els requisits següents:
a) Sempre que es pugui identificar la planta original de l’assentament, les
característiques del volum, i conservi, almenys, dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m, i/o indicis de la coberta.

amb l’article 100.1 del RDL 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei

b) Els vestigis aparents mesurables tinguin una superfície mínima de 75 m2.

d’Aigües, “Resta prohibit, amb caràcter general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i

c) Implantació topogràfica adequada.

de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre

d) Accés preexistent adequat per al trànsit rodat.

element del domini públic hidràulic, excepte que es compti amb la prèvia autorització
administrativa”.
‐ S’haurà de tenir en compte la normativa i els Plans i Programes referents a residus, d’acord

En qualsevol cas, s’ha d’acreditar la volumetria original i el seu ús com a habitatge, mitjançant
fotografies, escriptures, registres, cadastre, etc.

amb l’informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya, sobre l’aprovació inicial del
catàleg de masies i cases rurals del present Pla.

Únicament es permetrà la reconstrucció amb una alçada reguladora màxima de 7 m
corresponent a PB+1, dins del perímetre definit pels tancament exteriors de l’edifici original; i

4.3. Condicions de l’edificació, rehabilitació, ampliació i divisió horitzontal

fins a un sostre màxim de 250 m². En aquesta reconstrucció s’han de tenir en compte els
aspectes de composició, materials i cromatisme del lloc, d’acord amb l’article 51.1 del TRUC.

Les condicions de l’edificació, tant per la millora, com per la rehabilitació i ampliació de les existents
són les següents:

a) Obra nova:

d) Ampliacions:

En general no s’admeten les ampliacions.
Tanmateix, hi ha masies i cases rurals que, per la seva tipologia, només és possible la

Només s’admetrà les ampliacions mitjançant obra nova en cas que es justifiqui la inviabilitat
tècnica i econòmica de la rehabilitació d’una edificació preexistent. En aquest cas la llicència
aportarà compromís d’enderroc de l’edificació antiga que substitueixi.

recuperació de l’assentament amb un ús col·lectiu concret, que requereix d’alguna ampliació
localitzada i, simultàniament d’enderrocs de volums no reutilitzables. La possibilitat
d’ampliació està establerta a cada fitxa del catàleg en què es permeti i s’indica la quantitat i
s’orienta per on es pot realitzar.

b) Modificació de l’alçada existent:

Per tant, caldrà prioritzar l’ampliació a través de la reutilització i transformació de les
edificacions existents annexes a la principal, evitant al màxim les noves ocupacions.

Excepcionalment i de forma generalitzada es podrà modificar l’alçada existent per assolir
l’alçada interior mínima exigible per motius d’habitabilitat (encara que no quedi indicat en cada
fitxa del catàleg) i resulti impossible la rehabilitació de la masia o casa rural per tal d’adequarla a l’ús al qual es vol destinar.

L’ampliació serà la mínima imprescindible i directament relacionada amb el nou ús de
l’assentament. En cap cas, no es poden malmetre els valors arquitectònics, històrics o
paisatgístics del conjunt edificat.
Quan en la fitxa corresponent del catàleg hi hagi diverses opcions d’ampliació i possibiliti la
construcció d’alguna nova construcció annexa, aquesta s’ha de situar a una distància inferior
a 50 m de l’existent, sempre que sigui possible en terrenys amb pendent inferior al 20% i
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respectant una distància mínima de 5 m respecte els marges dels camins, 100 m respecte els

Es podran destinar a usos complementaris, a activitats artesanals o a estudi per a les

torrents i rieres assenyalats en el pla i 5 m de la resta de límits de la finca.

activitats dels propis habitants les edificacions complementàries o annexes.

e) Divisió horitzontal:

- Establiments de turisme rural:
L’edificació i les instal·lacions s’hauran d’ajustar a la normativa establerta en el Decret

S’admet divisió horitzontal només en casos puntuals amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació

313/2006, de 25 de juliol que regula els establiments de turisme rural, o l’aplicable en el

de les masies de gran superfície o per resoldre temes d’herència.

moment de sol·licitud de llicència.

Sempre que s’estableixi en cada cas (en cada fitxa), en edificacions existents i en bon estat

Es podran utilitzar tots els volums susceptibles de ser utilitzats per l’article 47.3 del DL 1/2010

de conservació es permetrà la divisió horitzontal sempre i quan no s’alterin les

i per la present normativa.

característiques originals de l’edificació pel que fa a l’aspecte exterior; que s’ha de veure com
un sol conjunt.

- Restauració:

Sempre que la tipologia ho admeti, el nombre màxim d’habitatges serà de 4 habitatges.

Únicament en el cas de masies i cases rurals amb accés directe per un vial propi als vials amb

La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del sostre disponible, a raó de: 350 m2 per

categoria V1 i V2. El nombre màxim de comensals s’estableix en 50.

al primer habitatge (principal) i de 150 m2 la mitjana dels restants habitatges. Si hi ha més
sostre i s’hi vol implantar una activitat complementària requerirà la redacció d’un Pla Especial.

- Establiments hotelers:

Quan es realitzi sobre edificacions independents, l’espai exterior mantindrà l’aspecte unitari i

Només es podrà destinar a establiment hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel

en cap cas s’autoritzarà la col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari

apartament, l’edifici principal, la resta es podran destinar a serveis complementaris d’aquesta

del conjunt.

activitat. El nombre màxim de places s’estableix en 30. Disposarà de serveis i instal·lacions.
S’haurà de preveure sistemes de depuració adients per a l’habitabilitat prevista.

e) Materials:
- Activitats d’educació en el lleure:
Caldrà utilitzar materials i colors coherents amb les característiques de l’edificació tradicional

Es podran destinar a activitats destinades a educació en el lleure les edificacions principals i a

del lloc, el caràcter del conjunt i el paisatge de l’entorn.

serveis complementaris per l’educació al lleure la resta de construccions.

4.4. Usos admesos en les masies i cases rurals

- Activitats agrícoles, forestals i ramaderes:
Es podran utilitzar totes les edificacions per a usos agrícoles, forestals i ramaders, sempre i

Caldrà ajustar-se als usos admesos a l’article 141 de la Normativa del present POUM per a cada
zona del sòl no urbanitzable, així com també als usos i condicions particulars establertes en el
present Catàleg de Masies i Cases Rurals per a les edificacions catalogades i en cada fitxa
corresponent.

quan no es malmetin els valors que determina l’article 47.3 del DL 1 /2010. Pel seu caràcter
generalitzat, la permissibilitat d’aquest ús no és necessari que quedi reflectit en les fitxes del
catàleg.
Per la implantació d’establiments hotelers; educació en el lleure i altres usos admesos que no siguin
els anteriors o no s’indiquin en cadascuna de les fitxes del catàleg, o per capacitats superiors a les

- Habitatge:

especificades, serà necessària de redacció d’un Pla Especial.

Es podrà utilitzar com a habitatge l’edifici principal. Pel que fa a la resta d’edificacions
auxiliars: corts, pallisses, coberts, etc, s’utilitzaran preferentment per a instal·lacions auxiliars o
complementaries.
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4.5. Canvis d’ús
El Catàleg de Masies determina els usos admesos en cadascun dels assentaments que en formen
part, diferenciant les edificacions susceptibles per l’ús d’habitatge de les que possibiliten altres usos.

La implantació dels nous usos admesos (o rehabilitats) suposa la immediata adequació de l’entorn,
els accessos i els serveis. Per tant, previ a implantar qualsevol nou ús (admès per la legislació vigent)
a la masia, caldrà analitzar la seva compatibilitat, tant amb l’estructura i característiques de les
edificacions, com en les del seu entorn.

Quan es proposi un canvi d’ús, es garantirà la disponibilitat d’aigua potable, energia, depuració i
tractament de residus d’acord amb el nou ús proposat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mediona . Catàleg de Masies i Cases Rurals

6

APROVACIÓ DEFINITIVA

5. BIBLIOGRAFIA

LLORACH 1993

Llorach i Santís, S., Costa Vila, M.:(1993): Conèixer Mediona. Un municipi de
l’Alt Penedès, 1993.

Legislació:

VIRELLA 1976

Virella i Bloda, J ; « Redescubriment d’un paratge del Penedès ». Vèrtex, nº 52,
(juliol i agost 1976), Barcelona : Federació de Centres Excursionistes, p. 136.



Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català

Inventaris i catàlegs:



Internet:

Arxiu-inventari de l’Associació d’Estudis Científics i Culturals de Mediona (AIAECCM)
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC)






Libres:
BACARIA 1975

Bacaria, A. ; Importacions i produccions locals de D.S.P. a la Catalunya litoral i
Prelitoral, Tesi doctoral per la Universitat de Barcelona, 1975.

CATALÀ 1971

Català i Roca, P., dir..; Els castells catalans. Vol. III. Rafael Dalmau, editor.
Barcelona, 1971

CRUAÑES 1980

Cruañes i Oliver, E.; Esglésies romàniques del Penedès. Museu de Vilafranca
del Penedès. Vilafranca del Penedès, 1980

http://www.gencat.net/patrimoni
http://www.icc.cat
http://www.sedecatastro.gob.es/
http://sitmun3.diba.cat/visor_wms/

6. CODIFICACIÓ
Per tal d’establir un sistema senzill i fàcil d’utilitzar, els codis de les fitxes del catàleg de masies s’han
realitzat a partir dels codis del catàleg de béns.
Els elements d’aquest catàleg que tenen doble codi significa que pertanyen també el de patrimoni

ESTÉVEZ-WENIGER 1990 Estévez, Jordi; Weniger, Gerd; Memòria de la campanya
prospeccions a la conca del Mediona – Riudebitlles – 1990 (inèdita)

de
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GIRÓ 1959-60

Giró Romeu. Quaderns de Camp, vol. 6 1959-60

GIRÓ 1960-64

Giró Romeu. Quaderns de Camp, vol. 7 1960-1964

GIRÓ 1964-69

Giró Romeu. Quaderns de Camp, vol. 8 1964-1969

JUNYENT 1975

Junyent, E.; Catalunya Romànica. L’arquitectura del segle XI. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Montserrat, 1975

LLORACH 1978

Llorach i Santís, S.; “El Penedès durant el període romànic”. Miscel·lània
Penedesenca I. Vilafranca del Penedès, 1978

arquitectònic (tipus M45_ARQ066), i la resta només en tenen un (tipus M99).
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7. LLISTAT DE MASIES I CASES RURALS
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8. FITXES DEL CATÀLEG
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MASIA AL CASTELL DE MEDIONA

Núm. fitxa:

M1_ARQ001

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Can Verdaguer

Nucli, partida o indret:

La Guixera

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X=

Dades cadastrals:

Pol.:

386670

Y=

43

4592717
Parcel·la:

Referència cadastral:

08121A043000290000WT

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable
Clau:
BCIN – Catàleg de Béns de Mediona

Z=

408

29
25

Coordenades UTM:

X= 389529

Y= 4595989

Z= 477

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

001512700CF89F0001QU

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

M2_ARQ036

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ

Adreça postal:

Protecció actual:

LA GUIXERA

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ

Masia
Masia de planta rectangular. Consta, bàsicament, de dos volums annexats planta baixa, pis i
golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. En una de les façanes
laterals hi té adossat un cos de planta baixa, en el racó amb l’església.
Al costat de l’edifici hi ha l’església de Santa Maria, que fou bastida entre els segles XII i XIV.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Zona amb boscos i conreus

Data:

Segles XII / XIV

Ús actual:

Habitatge / Turístic / Restauració

Conservació:

Bo

Observacions:

Casa de colònies després de la guerra civil i fins els anys vuitanta

Accés:

Fàcil.

Bibliografia:

IPAC 1982, fitxa nº 1141 / Català 1971

Estil:

Romànic
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic, artístic i històric

4.DETERMINACIONSNORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: Qualsevol intervenció, d’acord amb l’article
34.1 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, ha d’ésser autoritzada pel Departament de Cultura, i els criteris
d’intervenció i autoritzacions de canvi d’ús s’ajustaran als articles 35 i 36 de l’esmentada llei.
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta,
les obertures originals i els elements arquitectònics característics.

Tipologia:
Volumetria:

Masia
Masia de notables dimensions i de planta rectangular. Consta de planta baixa, pis i golfes i té
la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. En una de les façanes laterals
hi té adossat un cos de planta baixa i pis. La major part de les finestres són arrebossades. El
ràfec està acabat amb cabirons.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Vinya i bosc

Data:

Segle XVIII

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Regular

Observacions:

Al costat de la casa hi ha una font

Accés:

Fàcil. Per la C-244a, venint de Sant Pere, abans del km.13, seguir pel camí de Guixeres

Estil:

Obra popular

Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici.
S’ha de mantenir el volum, la coberta, les obertures originals i els elements arquitectònics característics.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a
màxim del 10% del sostre existent, a la part inferior de la terrassa existent en l’àmbit sud-est de la masia, sempre que
s’aconsegueixi una òptima integració amb el paisatge i es minimitzi el seu impacte.

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Titularitat:

Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i reutilitzant i
transformant les edificacions existents annexes al cos principal, per tant evitant les noves ocupacions.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

LES ALZINETES
CAL CABRETA DE DALT

Núm. fitxa:

M3_ARQ037

M4_ARQ039

Altres denominacions:

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ

Nucli, partida o indret:

Nucli, partida o indret:

Núm. fitxa:

Les Alzinetes

Adreça postal:

Cal Cabreta

Coordenades UTM:

X= 388874

Dades cadastrals:

Pol.: 36

Referència cadastral:

08121A036000100000WI

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 387047

Y= 4595467

Dades cadastrals:

Pol.: 4

Referència cadastral:

08121A004000260000WP

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 478
26

Clau: 21

Y= 4595399
Parcel·la:

Z= 513
10

Clau: 22

Situació E: 1/5000
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

2. DESCRIPCIÓ

Masia

Casa de planta rectangular a la qual s’ha adossat modernament un cobert de notables
dimensions. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta a dues vessants i el
carener paral·lel a la façana. El portal d’accés és d’arc rebaixat de ceràmica disposada a
sardinell. Les finestres i els angles cantoners s’han decorat recentment amb pissarra.

Construcció:

Masia de planta rectangular que es troba situada a la part més alta d’un marge. Consta de
planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana.
La llargada de les vessants respon a l’ampliació que s’ha fet per les façanes laterals sobre
el cos primigeni. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt adovellat. A la façana lateral
hi ha un contrafort.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i forestal, proper a la carretera

Entorn:

Agrícola, proper a la Urbanització de la Font del Bosc

Data:

Segle XVII

Segle XIX

Ús actual:

Habitatge

Data:
Ús actual:

Habitatge agrícola

Conservació:

Bo

Bo

Accés:

Fàcil. Per la carretera C-244a, després de la urbanització de Sant Elies, a mà esquerra

Conservació:

Tipologia:
Volumetria:

Construcció:

Observacions:
Accés:

Volumetria:

Masia

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

A prop de la casa hi havia la masia de Cal Cabreta de Baix, que ha estat enderrocada per a
la construcció d’un dipòsit.
Fàcil. Al final de l’urbanització de la Font del Bosc, seguint l’avinguda de Can Maristany

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Valor històric

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, les
obertures originals i el portal adovellat.

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

S’ha de mantenir el volum, la coberta i el portal.

Altres:
Únicament s’admetrà vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a màxim del 20% del
sostre existent en el cos principal de la masia per la zona oest, reutilitzant i transformant la edificació existent annexa, en cas
necessari, podent formar un únic cos. S’evitarà sobrepassar el volum de la coberta existent, sempre i quant es compleixin les
condicions d’habitabilitat.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

S’admeten els usos d’habitatge familiar.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

CAN POQUET
Altres denominacions:

Núm. fitxa:

M5_ARQ040

Mas Xiprés

MASET DE LA SAL

M6_ARQ041

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

1. IDENTIFICACIÓ

Núm. fitxa:

Can Feixes

Adreça postal:
Nucli, partida o indret:

Can Poquet

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 387457

Y= 4594136

Dades cadastrals:

Pol.: 35

Referència cadastral:

08121A035000560000WM

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 494
56

Coordenades UTM:

X= 390373

Y= 4593426

Dades cadastrals:

Pol.: 9

Referència cadastral:

08121A009000040000WP

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 328
4

Clau: 21
Situació E: 1/5000

Clau: 21
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

Masia

Construcció:

Masia de planta quadrangular que consta de planta baixa, pis i golfes i la coberta a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc rebaixat
amb els brancals de pedra. En la darrera reforma que s’hi ha fet s’ha mantingut la façana
arrebossada i s’ha deixat la pedra vista als extrems. Al seu voltant s’hi disposen diversos
volums. A pocs metres de la masia també hi ha una capella privada.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

A prop del nucli de Sant Pere Sacarrera

Data:

Segle XVIII

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Bo

Volumetria:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Fàcil. Per la BV-2136, a l’altura del nucli de Sant Pere, seguir el camí que va a les escoles.

Masia
Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i pis i la coberta a dues vessants
amb el carener perpendicular a la façana. A la façana lateral hi té adossat un cobert de
planta baixa. Les obertures són totes arrebossades. El ràfec es troba decorat amb una
imbricació de rajol i teula ceràmica.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segles XVIII-XIX

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Bo

Accés:

Fàcil. Per la carretera BV-2304, seguint el camí que porta a la casa

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta i les

Valor històric

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta i les
obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar.

obertures originals.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres:
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i reutilitzant i
transformant les edificacions existents annexes al cos principal, per tant evitant les noves ocupacions. A excepció de la possibilitat
de l’ampliació resultant de aixecament del sostre del cos situat a la cara nord, que podrà arribar a formar un únic volum fins a

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

arribar a l’embolcall de la coberta principal.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada

Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els
elements inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de
murs i estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

MASIA DE LA FREIXENEDA
Altres denominacions:

Núm. fitxa:

M7_ARQ042

Freixenet

Nucli, partida o indret:

La Freixeneda

M8_ARQ043

Agulladolç

Adreça postal:

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 390464

Dades cadastrals:

Pol.: 34

Y= 4593053
Parcel·la:

Referència cadastral:

08121A039000050000WS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

CAL JERONI

Z= 334
5

Clau: 21

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Coordenades UTM:

X= 391004

Y= 4593017

Dades cadastrals:

Pol.: 9

Referència cadastral:

08121A009000200000WI

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 319
20

Clau: 21
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:
Volumetria:

Construcció:

Masia de planta rectangular al voltant de la qual s’hi distribueixen diversos volums. Davant
la façana hi ha un pati que queda tancat per un baluard. Les obertures es disposen de
forma aleatòria per la façana principal, essent el portal d’arc de mig punt adovellat. Les
golfes s’obren amb dos pòrtics d’arc de mig punt. A la façana s’hi adossa
perpendicularment un volum obert amb una galeria horitzontal i capçal superior.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segles XVII-XVIII

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Bo

Accés:

Fàcil. Per la carretera BV-2304

Tipologia:
Volumetria:

Estil:

Titularitat:

Edifici de planta rectangular que consta de dues crugies i tres annexes adossats. És de
planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. Totes
les obertures són arrebossades.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Entorn:

Darrera la casa de Ca l’Ànima.

Data:

Segles XIX-XX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Obra popular
Privada

Masia

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Fàcil. Directament des de la ctra. BV-2304, abans d’arribar a Canaletes

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, les
obertures originals, la galeria, el portal adovellat i el baluard.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a màxim del
10% del sostre existent, sempre i quan no es sobrepassi l’alçada màxima de la coberta principal existent (o la seva prolongació),
prioritzant la reutilització i transformació dels volums annexes obsolets,evitant al màxim les noves ocupacions.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
El revestiment de la façana haurà de ser arrebossat i pintat segons el cromatisme típic de la zona.
Altres:
S’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a màxim del
20% del sostre existent, prioritzant la reutilització i transformació dels volums annexes obsolets,evitant al màxim les
noves ocupacions.

CAL XIC DE L’ÀNIMA
CAL TUT

Núm. fitxa:

M9_ARQ044

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Núm. fitxa:

M10_ARQ045

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Agulladolç

Adreça postal:

Cal Coixet, 5

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 391144

Y= 4593197

Z= 304

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

001705800CF99C0001ZU

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 391233

Dades cadastrals:

Pol.: 9

Y= 4593194

Referència cadastral:

08121A009000120000WO

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z=

299

12

Clau: 21

Situació E: 1/5000
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Volumetria:

Masia
Casa de planta rectangular que es troba dividida en dos habitatges diferents. Consta de
planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. Un
dels portals d’accés és d’arc rebaixat i l’altre de pedra i carejada i llinda plana
(probablement afegit modernament).

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Entorn:

Propera a Cal Xic de l’Ànima

Data:

Segle XIX (1897)

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Construcció:
Entorn:

Masia
Masia de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i golfes i la coberta a dues
vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal d’accés és d’arc rebaixat, com
ho és la finestra de les golfes. L’annex que hi havia adossat a la façana posterior s’ha alçat
un pis.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Propera a Cal Tut i a la carretera C-15.
Segle XIX

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Bo

Accés:

Fàcil Des de Mediona, per la ctra. BV-2304, seguir el camí a l’esquerra abans del km.3.

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric

Fàcil. Des de Mediona, per la ctra. BV-2304, seguir el camí a l’esquerra que hi ha abans del
km.3

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Valor històric

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
El revestiment de la façana haurà de ser arrebossat i pintat segons el cromatisme típic de la zona.

Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a
màxim del 10% del sostre existent, sempre i quan no es sobrepassi l’alçada màxima de la coberta principal existent
(o la seva prolongació), prioritzant la reutilització i transformació dels volums annexes obsolets,evitant les noves
ocupacions.

CAN MAÇANA

Núm. fitxa:

M11_ARQ046

CA L’ÀNIMA

Altres denominacions:

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ

Nucli, partida o indret:

Can Maçana

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Núm. fitxa:

Agulladolç

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 388766

Dades cadastrals:

Pol.: 36

Referència cadastral:

08121A036000110000WJ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4594901
Parcel·la:

Z= 498
11

Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 390976

Dades cadastrals:

Pol.: 9

Y= 4592966

Referència cadastral:

08121A009000190000WE

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 323
19

Clau: 21

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:

Masia de notables dimensions i de planta rectangular. Consta de planta baixa, pis i golfes i
la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Té diversos cossos
adossats, fruit de successives ampliacions. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt
adovellat. Moltes de les obertures de la façana són de factura moderna.

Volumetria:

Masia
Edifici de planta rectangular al voltant de la qual s’hi disposen diversos cossos annexes. És
de planta baixa i pis amb la coberta a dues vessants i el carener paral·lel a la façana. Les
obertures s’hi distribueixen de forma aleatòria, essent totes arrebossades.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i maó coberta de teula àrab

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Davant la urbanització de Sant Elies

Entorn:

Davant la carretera BV-2304, a la zona de la Freixeneda

Data:

Segles XVIII-XIX

Data:

Segle XIX

Ús actual:

Habitatge / Restaurant

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

M12_ARQ047

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:

Fàcil. Per la C-244a, davant l’encreuament que porta a Sant Elies.

Accés:

Fàcil. Davant la carretera BV-2304, a la zona de la Freixeneda

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Valor arquitectònic i històric

Valor històric

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, el portal
adovellat, les obertures originals i el baluard.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum del cos
principal, la seva coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

CAL TORT
Altres denominacions:

Núm. fitxa:

M13_ARQ048

Cal Janet

Agulladolç

Nucli, partida o indret:

X= 391156

Dades cadastrals:

Pol.: 9

Referència cadastral:

08121A009000260000WH

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4593021
Parcel·la:

Z= 305
26

Clau: 21
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ

Construcció:

Coordenades UTM:

X= 391074

Dades cadastrals:

Pol.: 9

Y= 4592987

Referència cadastral:

08121A009000180000WJ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 306
18

Clau: 21

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ

Masia
Edifici de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i golfes i la coberta a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc rebaixat
arrebossat, com ho són les finestres de les golfes. A la façana posterior les obertures es
troben emmarcades amb ceràmica.

Tipologia:
Volumetria:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab
Construcció:

Entorn:

A la zona de La Freixeneda, a prop de la C-15

Data:

Segle XIX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Estil:

Entorn:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Fàcil. Per la carretera BV-2304, per l’últim camí a mà esquerra abans de la C-15 i
Canaletes

Masia
Casa de planta rectangular que consta de planta baixa i pis i la coberta a dues vessants
amb el carener perpendicular a la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc rebaixat
arrebossat. Tant a la façana principal com a la resta hi ha adossats diversos cossos
annexes.
Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Data:

A la zona de La Freixeneda, entre Cal Tort i Cal Jeroni
Segles XIX-XX
Estil: Obra popular

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Bo

Observacions:

Restaurada

Accés:

Fàcil. Davant la carretera BV-2304, a la zona de la Freixeneda

Observacions:
Accés:

Agulladolç

Adreça postal:

Coordenades UTM:

Volumetria:

M14_ARQ049

1. IDENTIFICACIÓ

Adreça postal:

Tipologia:

Núm. fitxa:

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

CAL JAN

Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Valor històric

Valor històric

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

CASERIO DE LA FREIXENEDA

Núm. fitxa:

M15_ARQ050
MAS RODÓ

1. IDENTIFICACIÓ

Núm. fitxa:

M16_ARQ051

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Can Pujol
Nucli, partida o indret:

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 390559

Y= 4593024

Dades cadastrals:

Pol.: 11

Referència cadastral:

08121A011000010000WF

Parcel·la:

Adreça postal:

Z= 336
1

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Mas Rodó

Clau: 21
Situació E: 1/5000

Coordenades UTM:

X= 386280

Y= 4593717

Z= 474

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

001205600CF89D0001QS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

2. DESCRIPCIÓ
Masia

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

Construcció:

Gran volum de planta rectangular que es troba compartimentat en diverses vivendes. És de
planta baixa i golfes, amb la coberta a dues vessants i el carener paral·lel a la façana. Té un
total de sis portals d’accés, d’arc rebaixat ceràmic disposat a sardinell. Les obertures i els
angles cantoners s’han pintat imitant carreus. El ràfec està decorat amb una imbricació de rajol
ceràmic.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

A prop de la masia de La Freixeneda

Data:

Segles XIX-XX

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Bo

Observacions:

Aquest edifici havia estat la vivenda dels jornalers que treballaven a la masia

Accés:

Fàcil. Per la carretera BV-2304

Tipologia:
Volumetria:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Masia

Construcció:

Masia constituïda per diversos volums, alguns dels quals són de construcció moderna.
D’una banda, trobem la casa, amb accés per un portal d’arc de mig punt adovellat. Aquest
volum ha estat notablement reformat. D’altra banda, a pocs metres d’aquest trobem un
conjunt de cossos agrupats de planta baixa i pis, que es correspondren a la part destinada a
la producció vitícola. S’accedeix al pati per una lliça ceràmica, on hi trobem un portal d’arc
rebaixat adovellat. La part posterior s’ha reformat amb materials moderns.
Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Entorn:

A prop de la masia de Ginoles

Data:

Segle XVIII

Ús actual:

Habitatge i explotació agrícola

Conservació:

Bo

Volumetria:

Privada

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:

Fàcil. Venint de Mediona per la BV-2136, seguir el camí a la dreta després del pont del Vado

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Accés:

Valor arquitectònic i històric

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Valor històric

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta i
les obertures originals.

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, les
obertures originals i el celler.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres:
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a
màxim del 20% del sostre existent, sempre i quan no es sobrepassi l’alçada màxima de la coberta principal existent (o la
seva prolongació) i sigui a l’àmbit dels patis situats a la cara nord

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CAL MANCO

Núm. fitxa:

M17_ARQ052

Altres denominacions:

Núm. fitxa:

M18_ARQ053

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

CAL SIMON

Nucli, partida o indret:

La Freixeneda

Adreça postal:

Cal Manco

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 390282

Y= 4592473

Dades cadastrals:

Pol.: 11

Referència cadastral:

08121A011000500000WZ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 314
50

Clau: 24D

Coordenades UTM:

X= 390059

Dades cadastrals:

Pol.: 39

Y= 4592764

Referència cadastral:

08121A039000100000WU

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 343
10

Clau: 21
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Construcció:

Volumetria:

Masia
Casa que es troba formada per dos volums superposats, essent el posterior de major
alçada. Entre els volums que s’hi distribueixen al voltant en destaca una torre de planta
quadrangular i de tres nivells d’alçat. El volum principal consta de planta baixa, pis i golfes
amb la coberta a dues vessants i el carener perpendicular a la façana. Totes les obertures
són arrebossades.
Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Construcció:

Masia
Masia de planta rectangular que està formada per dos volums superposats de les mateixes
característiques. És de planta baixa i pis amb la coberta a dues vessants i el carener
perpendicular a la façana. El portal d’accés és d’arc rebaixat. El ràfec està decorat amb una
imbricació de rajol i teula ceràmica. A la façana posterior s’hi ha adossat una nau moderna.
Murs de pedra i argamassa i tàpia, i coberta de teula àrab

Data:

Agrícola
Segles XVII-XVIII

Ús actual:

Sense ús

Conservació:

Dolent

Observacions:

Es troba en estat ruïnós.

Accés:

Fàcil. Per la BV-2304 i el camí de Sant Quintí a Sta Margarida, abans de La Freixeneda

Entorn:

Estil:

Obra popular

Entorn:

Agrícola i forestal

Data:

Segle XIX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Observacions:

Restaurada

Valor arquitectònic i històric

Accés:

Fàcil. Per la BV-2304, seguir el camí de Sant Quintí a Santa Margarida, abans de La
Freixeneda

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric

Titularitat:

Privada

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses seran les destinades a la rehabilitació integral i la reconstrucció. Aquestes hauran de respectar
necessàriament el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original. Es respectarà la composició originària de les
seves façanes i la configuració de les cobertes.
S’admeten els usos com a habitatge unifamiliar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats seran similars als existents. Es permet l’enderroc de la nau moderna de maó
Altres:
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a màxim del
10% del sostre existent, sempre i quan no es sobrepassi l’alçada màxima de la coberta principal existent (o la seva prolongació),
prioritzant la reutilització i transformació del volum annexe de la façana est, recol·locant-lo a la zona nord,evitant les noves
ocupacions de sòl.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
El revestiment de la façana haurà de ser arrebossat i pintat segons el cromatisme típic de la zona.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CAL JORDI
Altres denominacions:

Núm. fitxa:

M19_ARQ054

Cal Peret Jordi

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ
Can Busquets

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Freixeneda

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 389835

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

002512400CF89D0001OS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4592826

Z= 346

Parcel·la:
Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 389782

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4592884

Z= 348

Referència cadastral:

002512800CF89D0001XS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:

Casa de planta baixa i pis amb la coberta a dues vessants i el carener paral·lel a la façana.
S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt ceràmic. La part superior de les obertures es
troba pintada amb motius florals.

Volumetria:

Masia
Casa de planta rectangular al voltant de la qual hi ha diverses naus d’ús agrícola. És de
planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. Totes
les obertures són arrebossades. El ràfec es troba decorat amb una imbricació de rajol i
teula ceràmica.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Entorn:

Propera a Cal Magí Marcó

Entorn:

Propera a Cal Jordi i a Cal Lluís

Data:

Segle XX

Data:

Segles XIX-XX

Ús actual:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

M20_ARQ055

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

CAL MAGÍ MARCÓ

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:

Fàcil. Per la BV-2304, seguir el camí de Sant Quintí a Santa Margarida, abans de La
Freixeneda

Accés:

Fàcil. Per la BV-2304, seguir el camí de Sant Quintí a Santa Margarida, abans de La
Freixeneda

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Valor històric

Valor històric

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

S’admeten els usos d’habitatge familiar.

S’admeten els usos d’habitatge familiar.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

CAL LLUIS

Núm. fitxa:

M21_ARQ056

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

CAL ROS DEL CARME

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ
Freixeneda

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Freixeneda

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 389665

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

002512300CF89D0001MS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4592941

Z= 343

Parcel·la:
Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 389643

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4592944

Z= 343

Referència cadastral:

002512300CF89D0001MS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

M22_ARQ057

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ

Masia
Casa de planta rectangular que consta de planta baixa i golfes. Té la coberta a una sola
vessant, si bé s’han afegit cossos moderns a la façana posterior. El portal d’accés és d’arc
rebaixat. El ràfec està decorat amb una senzilla imbricació de rajol ceràmic.

Tipologia:
Volumetria:

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Propera a Cal Magí Marcó

Data:

Segle XIX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Observacions:

Es troba adossada a Cal Ros del Carme

Accés:

Fàcil. Per la BV-2304, seguir el camí de Sant Quintí a Santa Margarida, abans de La
Freixeneda

Observacions:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Casa de planta rectangular que consta de planta baixa i golfes. Té la coberta a una sola
vessant, i s’han afegit cossos moderns a la façana posterior. El ràfec està decorat amb una
senzilla imbricació de rajol ceràmic. A la façana lateral hi ha un petit contrafort.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segle XIX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Accés:

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric

Masia

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Fàcil. Per la BV-2304, seguir el camí de Sant Quintí a Santa Margarida, abans de La
Freixeneda

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Valor històric

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

S’admeten els usos d’habitatge familiar.

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

S’admeten els usos d’habitatge familiar.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Altres:
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com
a màxim del 20% del sostre existent, sempre que es realitzi transformant el volum que conté la coberta plana
existent, podent augmentar mig metre l’alçada existent, però cobrint-lo amb coberta inclinada amb teula àrab.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

CAL MALLOFRÉ

Núm. fitxa:

M23_ARQ058

EL VILÀ

Núm. fitxa:

M24_ARQ059

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Puigfred
Nucli, partida o indret:

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 382406

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4593763

Z= 527

Adreça postal:

Parcel·la:

Referència cadastral:

001302800CF89C0001LE

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

El Vilà

Clau: 21
Situació E: 1/5000

Coordenades UTM:

X= 387109

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4592242

Z= 443

Referència cadastral:

000309700CF89B0001WJ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 25
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

2. DESCRIPCIÓ

Masia

Construcció:

Masia de planta quadrangular que consta de planta baixa, pis i golfes i la coberta a dues
vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal d’accés està descentrat, i és
d’arc de mig punt adovellat. Les golfes havien estat obertes amb ulls de bou, que
actualment estan tapiats. A la façana també hi ha les restes d’un rellotge de sol ovalat. El
ràfec està decorat amb una imbricació de rajol i teula ceràmica.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segle XVIII

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Bo

Observacions:

Es troba adossada per la façana posterior amb la masia de Puigfred.

Accés:

Fàcil.Per la BV-2136, venint de les Cases Noves, abans del km.7 , pel camí de mà
esquerra.

Volumetria:

Tipologia:
Volumetria:

Construcció:
Entorn:
Estil:

Privada

Casa de planta quadrangular que consta de planta baixa, pis i golfes i la coberta a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. El portal d’accés és ceràmic i es troba
parcialment tapat per una cortina. Al voltant de la casa s’hi han construït petits annexes. El
ràfec està decorat amb una senzilla imbricació de teula ceràmica.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Propera a la urbanització de Can Verdaguer
Segle XIX
Estil: Obra popular

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Regular

Obra popular
Titularitat:

Masia

Titularitat:

Privada

Observacions:

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, el portal
adovellat, les obertures originals i el rellotge de sol.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

Accés:

Fàcil. Des de Sant Joan, seguir el carrer del Molí uns 3,6 km.

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric

4.DETERMINACIONSNORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

CONQUES

Núm. fitxa:

M25_ARQ060

Altres denominacions:

PARERES

Núm. fitxa:

M26_ARQ061

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:
Nucli, partida o indret:

Cal Conques

Pareres

Adreça postal:

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 385647

Y= 4593350

Z= 441

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

001604100CF89D0001TS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 385615

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4589755

Z= 476

Referència cadastral:

000104200CF89H0001MW

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 25
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Tipologia:

Masia

Volumetria:

Masia de planta rectangular allargada que es troba constituïda per diversos cossos. És de
planta baixa, pis i golfes i té la coberta a una sola vessant. La major part de les obertures
són arrebossades.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Proper a la masia de Ginoles

Data:

Segle XVIII

Ús actual:

Sense ús

Conservació:

Regular

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Masia
Masia de planta quadrangular al voltant de la qual s’hi distribueixen diverses dependències
agrícoles. Consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta a dues vessants i el carener
paral·lel a la façana. La façana principal es composa simètricament segons tres eixos amb
el portal centrat de pedra carejada i arc rebaixat.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i forestal

Data:

Segles XVIII-XIX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Accés:

Pereres és un indret que es troba documentat des del segle XII. Al segle XIV era una
quadra de senyoria de Ramon de Barberà. Aquesta casa fortificada va ser enderrocada en
època contemporània, malgrat pràcticament no en queden vestigis.
Fàcil. Per la BP-2126, després del km.7 seguir el camí de les Pereres

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Bibliografia:

http://www.grec.net

Valor arquitectònic i històric

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Valor arquitectònic i històric

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, les
obertures originals i els elements arquitectònics característics.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Observacions:

Observacions:
Accés:

Fàcil. Per la BV-2136, venint de Sant Joan, abans d’arribar a Ginoles

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, les
obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CAN GALLEGO

Núm. fitxa:

M27_ARQ062

CLIVELLERES

Núm. fitxa:

M28_ARQ063

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Cal Gallego
Nucli, partida o indret:

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 385941

Dades cadastrals:

Pol.: 43

Y= 4590408
Parcel·la:

Z= 440

Adreça postal:

9026

Referència cadastral:

08121A043090260000WM

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Clivelleres

Clau: 25
Situació E: 1/5000

Coordenades UTM:

X=

Dades cadastrals:

Pol.:

384871

Referència cadastral:

08121A043001010000WK

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

43

Y= 4590902
Parcel·la:

Z= 679
101

Clau: 25
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Construcció:
Entorn:

2. DESCRIPCIÓ

Masia
Petita masia de planta baixa i pis amb la coberta a dues vessants i el carener paral·lel a la
façana. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt adovellat, sobre el qual hi ha finestres
de factura moderna. Els angles cantoners estan acabats amb pedra vista, si bé la resta del
mur es troba arrebossat. Al voltant hi ha diverses dependències d’ús agrícola.

Volumetria:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Agrícola i forestal
Segles XVIII-XIX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Tipologia:

Fàcil. Per la BP-2126, seguir el camí que comença a l’alçada de l’Avellà

Masia de planta rectangular al voltant de la qual hi ha diverses dependències agrícoles.
Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la
façana. El portal, d’arc de mig punt adovellat, es troba descentrat. La façana posterior s’ha
reconstruït parcialment amb maó.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Forestal

Data:

Segle XVII

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Dolent

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Masia

Difícil. Per la BP-2126, seguir el camí que comença a l’alçada de l’Avellà

Bibliografia:

Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta i les
obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta, el portal adovellat, les obertures originals i els elements arquitectònics característics.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents. maó
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CASA NOVA DEL BOLET

Núm. fitxa:

M29_ARQ064

1. IDENTIFICACIÓ

BOLET
Altres denominacions:

Nucli, partida o indret:

Núm. fitxa:

M30_ARQ065

Mas Bolet

El Bolet
1. IDENTIFICACIÓ

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 384391

Y= 4590292

Z= 689

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

002503600CF89A0001JI

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Nucli, partida o indret:

Parcel·la:

Mas Bolet

Adreça postal:

Clau: 25
Situació E: 1/5000

Coordenades UTM:

X= 383780

Y= 4590503

Z= 719

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

002403500CF89A0001EI

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 25
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Construcció:
Entorn:

Masia
Masia de planta rectangular a la qual s’han adossat annexes per les façanes laterals i
posterior. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener
perpendicular a la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc rebaixat arrebossat, al costat
del qual hi ha adossat un petit cobert.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Forestal. Es troba a peu del camí que porta a Bolet
Segles XIX-XX
Estil: Obra popular

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Observacions:

Accés:

Titularitat:

Privada

Al voltant del segle XIV l’antiga quadra de Bolet pertanyia als Barberà, castlans de
Mediona. Probablement, després de la seva desaparició es van construir les masies de
Bolet i la Casanova de Bolet.
Fàcil. Per la BP-2126, seguir el camí que comença a l’alçada de l’Avellà

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Masia que es troba constituïda per diversos volums, alguns dels quals han estat reformats
modernament. El volum principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La
coberta desaigua a una sola vessant. Les obertures són ceràmiques i arrebossades.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Forestal

Data:

Segle XIX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Regular

Observacions:

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric

Masia

Accés:
Bibliografia:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Al voltant del segle XIV l’antiga quadra de Bolet pertanyia als Barberà, castlans de
Mediona. Probablement, anys després de la seva desaparició es van construir les masies
de Bolet i la Casanova de Bolet.
Fàcil. Per la BP-2126, seguir el camí que comença a l’alçada de l’Avellà
http://www.grec.net

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta, les obertures originals i el pou.

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres:

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

S’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a màxim del
20% del sostre existent (a excepció de davant la façana principal), reutilitzant i transformant les edificacions
existents annexes. S’evitarà sobrepassar el volum de la coberta existent, sempre i quant es compleixin les
condicions d’habitabilitat.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
El revestiment de la façana haurà de ser arrebossat i pintat segons el cromatisme típic de la zona.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

CAN VIC NOU
Altres denominacions:

Núm. fitxa:

M31_ARQ066

LA TORRETA

Núm. fitxa:

M32_ARQ067

Altres denominacions:

Casanova de Can Vic
1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:
Nucli, partida o indret:

Can Vic

La Torreta

Adreça postal:

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 382011

Y= 4591775

Z= 520

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

000802400CF89A0001LI

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Coordenades UTM:

X=

Dades cadastrals:

Pol.:

382658

Referència cadastral:

08121A023000150000WK

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

23

Y= 4591564
Parcel·la:

Z= 501
15

Clau: 21
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Construcció:
Entorn:

Tipologia:

Masia
Casa de planta quadrangular a la qual s’han adossat petits annexes a les façanes laterals i
posterior. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener
paral·lel a la façana. S’hi accedeix a través de dos portals d’arc de mig punt. El ràfec es
troba acabat amb una imbricació de rajol i teula ceràmica.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Agrícola. Proper a Can Balada
Segle XX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Construcció:

Masia de planta basilical que es troba tancada a la part frontal per un baluard i un cobert.
És de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a dues vessants que fan el desaiguat a les
façanes laterals. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt adovellat amb escut a la
clau. Sota les finestres de les golfes hi ha les restes d’un rellotge de sol. El ràfec està
acabat amb una imbricació de rajol i teula ceràmica.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola. Es troba abans d’arribar a les Cases Noves

Data:

Segle XVII

Ús actual:

Agrari

Conservació:

Regular

Volumetria:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:

Observacions:
Accés:

Masia

Fàcil Des de Sant Joan per la BV-2137, a mà dreta abans d’arribar a les Cases Noves.

Bibliografia:

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric

Accés:

Fàcil. Des de Sant Joan, per la ctra. BV-2137, a mà esquerra abans de les Cases Noves

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, el portal
adovellat i l’escut, les obertures originals, el cobert i el baluard.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta, les obertures originals i els balcons.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

CAL PEPITO MASET
CAL JOAN MASET

Núm. fitxa:

M33_ARQ068

M34_ARQ069

1. IDENTIFICACIÓ

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Núm. fitxa:

Altres denominacions:

Nucli, partida o indret:

El Maset

Adreça postal:

El Maset

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 383074

Y= 4591761

Dades cadastrals:

Pol.: 22

Referència cadastral:

08121A022000110000WD

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 464
11

Clau: 24D

Coordenades UTM:

X= 383027

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4591735

Z= 465

Referència cadastral:

000903000CF89A0001TI

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 24D
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Volumetria:

Masia
Casa de planta rectangular amb dos cossos laterals adossats. Consta de planta baixa, pis i
golfes, i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S’hi
accedeix per un portal d’arc còncau ceràmic. Al ràfec hi ha una senzilla imbricació de rajol
ceràmic.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i forestal

Entorn:

Data:

Segle XIX (1860)

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Observacions:

Es troba en procés de reforma

Accés:

Fàcil. Per la BV-2137, venint de Sant Joan, pel camí després de Puigmoltó

Estil:

Construcció:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Masia
Masia de planta quadrangular al voltant de la qual s’hi distribueixen diversos volums. És de
planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana
principal. En una façana lateral hi té adossat un volum de majors dimensions que està
coronat amb un capcer semicircular.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Agrícola i forestal
Segles XVII-XIX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Fàcil. Per la BV-2137, venint de Sant Joan, pel camí després de Puigmoltó

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta i les
obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i el portal principal.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
El revestiment de la façana haurà de ser arrebossat i pintat segons el cromatisme típic de la zona.

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

El revestiment de la façana haurà de ser arrebossat i pintat segons el cromatisme típic de la zona.

MAS SOLER

Núm. fitxa:

M35_ARQ070

Altres denominacions:

Núm. fitxa:

M36_ARQ071

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

ELS AGULLONS

Nucli, partida o indret:

Els Agullons

Adreça postal:

Mas Soler

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 382394

Coordenades UTM:

X= 381763

Dades cadastrals:

Pol.:

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

002302700CF89C0001XE

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4593041

Z= 580

Parcel·la:

Referència cadastral:

002202300CF89C0001RE

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Clau: 21

Y= 4593050

Z= 519

Parcel·la:
Clau: 21
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Construcció:

Masia de planta baixa, pis i golfes amb la coberta a dues vessants i el carener
perpendicular a la façana. S’hi accedeix salvant unes escales per un portal de punt rodó
que, com la resta d’obertures s’ha emmarcat imitant carreus. En una façana lateral hi ha
una galeria horitzontal de tres pòrtics d’arc de mig punt. A la façana posterior hi ha adossat
un volum de factura moderna.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i forestal

Data:

Segle XIX-XX

Ús actual:

Habitatge centre educatiu

Conservació:

Bo

Construcció:

Masia de planta rectangular que consta d’un pati frontal que queda tancat per diverses
edificacions annexes. Consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta a dues vessants
amb el carener paral·lel a la façana principal. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt
adovellat, que té una inscripció desdibuixada a la clau. El ràfec està decorat amb una
imbricació de rajol i teula ceràmica.
Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i forestal

Data:

Segle XIX (1843)

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Volumetria:

Masia

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Masia

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Privada
Observacions:
Accés:

Fàcil. Per la BV-2136, seguir el camí de l’esquerra que hi ha abans d’arribar al km.6

Observacions:
Accés:

Fàcil. Per la BV-2136, seguir el camí de l’esquerra que hi ha abans d’arribar al km.6

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures existents.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta, el portal adovellat datat i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents. Es permet l’enderroc dels
cossos moderns de maó.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Únicament es permeten ampliacions vinculades al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació,
reutilitzant els cossos moderns de maó, enderrocats prèviament si és necessari, sense que hi hagi cap increment de
sostre respecte la situació actual.

PUIGFRED

Núm. fitxa:

M37_ARQ072

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

CAN BALADA

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ
Puigfred

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Can Balada

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 382397

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

001302800CF89C0001LE

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4593779

Z= 524

Parcel·la:
Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 383031

Dades cadastrals:

Pol.: 28

Y= 4593664

Z= 462

Referència cadastral:

08121A028000170000WL

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la: 17
Clau: 21

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:

Construcció:

Gran masia de planta quadrangular que queda tancada a la part frontal amb diversos
cossos annexes i una lliça. Consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta a dues
vessants amb el carener paral·lel a façana. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt
adovellat. La façana lateral presenta espitlleres, i la façana posterior es troba suportada
amb tres grans contraforts. En aquesta part hi ha restes de tines. El ràfec es troba decorat
amb una imbricació complexa de rajol i teula ceràmica.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segle XVI

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Observacions:

Es troba adossada per la façana lateral a la masia de Can Mallofré.

Accés:

Fàcil. Per la BV-2136, venint de les Cases Noves, abans del km.7 , pel camí de mà
esquerra

Volumetria:

M38_ARQ073

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les cobertes, el
portal adovellat, les obertures originals, edificis annexes, el baluard i els elements arquitectònics característics, a més dels espais
interiors.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

Volumetria:

Masia
Masia de planta quadrangular al voltant de la qual s’hi distribueixen diverses edificacions
annexes, formant un pati frontal tancat. Consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta
a dues vessants i el carener perpendicular a la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc
rebaixat adovellat. Les golfes es troben obertes amb tres pòrtics d’arc de mig punt ceràmic.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segle XVIII

Ús actual:

Habitatge i agrícola

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Fàcil. Per la BV-2136, seguir el camí de l’esquerra que hi ha abans d’arribar al km.6

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta i les
obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents. Es permet l’enderroc dels cossos moderns de
maó.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CAL SABATER DE PUIGCAMÍ

Núm. fitxa:

M39_ARQ074

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

GINOLES

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ
Cal Sabater

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Cal Ginoles

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 383414

Dades cadastrals:

Pol.: 29

Referència cadastral:

08121A029000550000WG

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4594304
Parcel·la:

Z= 487
55

Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 385814

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4593573

Z=

Referència cadastral:

001104300CF89D0001ZS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

426

Parcel·la:
Clau: 21

Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:
Volumetria:

Construcció:

Masia de planta rectangular que es troba tancada a la part frontal per diversos annexes i un
baluard. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta a dues vessants amb el
carener paral·lel a la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt adovellat, al
voltant del qual hi ha diverses finestres ceràmiques. La façana es troba suportada en un
extrem per un contrafort. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajol i teula ceràmica.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Entorn:

Data:

Segles XVII-XVIII

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Tipologia:
Volumetria:

M40_ARQ075

Construcció:

Masia
Masia de planta rectangular al voltant de la qual s’hi distribueixen diverses edificacions
annexes. Consta de planta baixa i dos pisos, i té la coberta a dues vessants amb el carener
paral·lel a la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt, al costat del qual hi ha la
capella de Sant Quintí de Ginoles. En un extrem de la façana posterior hi ha una torre de
planta quadrangular, de tres nivells d’alçat i coberta a quatre vessants.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Agrícola, situada entre les masies de Conques i Mas Rodó
Segle XVIII
Estil: Obra popular

Ús actual:

Habitatge

Regular

Conservació:

Bo

Observacions:

Es troba parcialment adossat per un lateral a la masia de Cal Ferrer de Puigcamí.

Observacions:

Accés:

Fàcil. Per la BV-2136, seguir el camí de la dreta que hi ha abans d’arribar al km.6

Accés:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les cobertes, el
portal adovellat, les obertures originals i el baluard.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

Titularitat:

Privada

Fàcil. Per la Bv-2136 venint de Sant Joan, abans del pont Vado, seguir el camí a mà dreta

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, les
obertures originals i la torre.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents, podent-se suprimir la pissarra del sòcol.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

MAS BOLET
PUIGMOLTÓ

Núm. fitxa:

M41_ARQ076

M42_ARQ077

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Núm. fitxa:

Nucli, partida o indret:

Mas Bolet

Adreça postal:

Puigmoltó

Adreça postal:

Y= 4592201

Z= 468

Coordenades UTM:

X= 384669

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4595521

Referència cadastral:

002004000CF89E0001QZ

Z= 575

Parcel·la:

Coordenades UTM:

X= 383360

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

000403400CF89A0001HI

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Clau: 22
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Tipologia:

Masia

Construcció:

Gran masia de planta quadrangular que és el resultat de nombroses ampliacions. És de
planta baixa, pis i golfes, i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la
façana. S’hi accedeix pel cos central a través d’un portal d’arc de mig punt adovellat. A la
façana posterior hi ha adossades les corts, que tenen accés per un portal d’arc rebaixat
ceràmic.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Forestal

Data:

Segle XVII

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Regular

Volumetria:

Masia de planta quadrangular que consta de diversos cossos adossats a la façana lateral i
posterior. És de planta baixa i pis, i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a
la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc rebaixat adovellat amb l’any 1855 inscrit a la
clau, sobre el qual hi ha un mosaic de la Moreneta.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segle XIX (1855)

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Observacions:

A prop de la façana principal hi ha la creu de terme de Puigmoltó

Accés:

Fàcil. Per la BV-2137, pel camí de l’esquerra després del km.1

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Masia

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Fàcil. Carretera BV 2136, Km 2,5

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta, les obertures originals i els elements decoratius.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les cobertes, el
portal adovellat, dintells de pedra, les obertures originals i els cossos annexes.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

SANTA ANNA
CASA NOVA D’ORPINELL

Núm. fitxa:

M43_ARQ078

M44_ARQ079

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Núm. fitxa:

Nucli, partida o indret:

Santa Anna

Adreça postal:

Casa Nova d’Orpinell

Adreça postal:

Y= 4595866

Z= 588

Coordenades UTM:

X= 387432

Dades cadastrals:

Pol.: 42

Y= 4592241

Referència cadastral:

08121A042000680000WE

Parcel·la:

Z= 361
68

Coordenades UTM:

X= 384423

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

002003800CF89E0001PZ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Clau: 25
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
2. DESCRIPCIÓ

Tipologia:

Masia

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Construcció:

Masia de notables dimensions i de planta quadrangular. Al seu voltant s’hi distribueixen
diversos volums, entre els quals hi ha la capella de Santa Anna. És de planta baixa, pis i
golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal.
Aquesta façana consta de dos portals d’arc rebaixat adovellat, i d’una gran galeria de petits
pòrtics d’arc de mig punt a les golfes. El ràfec està decorat amb una imbricació de rajol i
teula ceràmica.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i forestal. A peu del camí que porta a Orpinell

Entorn:

Agrícola, proper a diverses cases disseminades

Data:

Segle XIX

Data:

Segles XVII i XVIII

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Tipologia:
Volumetria:

Masia

Volumetria:

Masia de planta quadrangular que consta de diversos cossos adossats a les façanes
laterals i posterior. És de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener
perpendicular a la façana. La façana principal està composta simètricament segons tres
eixos d’obertures ceràmiques, trobant-se al centre el portal d’arc còncau.

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:

Observacions:
Accés:

Estil:

Fàcil. Carretera BV 2136, Km 2,5

Accés:

Fàcil. Per la C-244a, seguir pel camí que porta a la urbanització de Monterrey

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Valor històric

Valor arquitectònic i històric

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
es intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les cobertes, els
portals adovellats, les obertures originals i els elements arquitectònics característics.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CAN XAMAIO

Núm. fitxa:

M45_ARQ080

MASIA DE CAL VIC

Altres denominacions:

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ

Nucli, partida o indret:

Cal Xamaio

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Núm. fitxa:

Can Vic

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 387958

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

000311500CF89B0001DJ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4592412

Z= 372

Parcel·la:
Clau: 25C

Coordenades UTM:

X= 381980

Dades cadastrals:

Pol.: 23

Y= 4592138

Referència cadastral:

08121A023000010000WA

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 528
1

Clau: 21
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

M46_ARQ081

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:

Petita casa de planta quadrangular que consta de planta baixa i pis. Té la coberta a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. A la façana lateral hi té adossat un cos de
planta baixa amb terrassa a la part superior. Es troba pintada de color blau amb taques
blanques.

Volumetria:

Masia
Masia de planta quadrangular que es troba composta de diversos volums. El volum
principal és de planta baixa, pis i golfes amb la coberta a dues vessants i el carener
perpendicular a la façana. A la façana lateral hi té adossat un cos de dos nivells que a la
planta baixa es troba porticat.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Cases disseminades

Entorn:

Agrícola

Data:

Segle XX

Data:

Segles XVII-XVIII

Ús actual:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Conservació:

Bo

Observacions:

Reformada

Observacions:

Accés:

Fàcil. Per la C-244a, seguir pel camí que porta a la urbanització de Monterrey

Accés:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Estil:

Obra popular

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Valor històric

Valor arquitectònic i històric

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
El revestiment de la façana haurà de ser arrebossat i pintat segons el cromatisme típic de la zona i que no produeixi
cap tipus d’impacte paisatgístic.

Privada

Fàcil. Des de Sant Joan per la BV-2137, a mà dreta abans d’arribar a les Cases Noves.

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Titularitat:

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, les
obertures originals i els pòrtics.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CORRAL DE CAL TINO
Altres denominacions:

Núm. fitxa:

M47_ARQ082

Cal Tino

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ
Ca l’Alegre

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

La Morella

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 387489

Dades cadastrals:

Pol.: 4

Referència cadastral:

08121A004000240000WG

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4595614
Parcel·la:

Z= 477
24

Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 388909

Dades cadastrals:

Pol.:

Y= 4592553

Z= 382

Referència cadastral:

002411900CF89D0001OS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:
Clau: 21

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

M48_ARQ086

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

LA MORELLA

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:

Corral de planta quadrangular que consta de diversos cossos laterals adossats, de mateixa
alçada i pendent de la coberta. És de planta baixa i pis, i té la coberta a dues vessants amb
el carener perpendicular a la façana. S’hi accedeix per una porta amb llinda de fusta.

Volumetria:

Masia
Petita masia de planta quadrangular a la qual s’ha adossat un volum de tres nivells d’alçat
rematat amb una terrassa amb balustrada. La masia és de planta baixa i pis amb la coberta
a dues vessants i el carener paral·lel a la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig
punt. El ràfec es troba decorat amb una imbricació de rajol i teula ceràmica.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i maó, i coberta de teula àrab

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Entre la urbanització de la Font del Bosc i el nucli de Can Paixano

Entorn:

Agrícola

Data:

Segles XVIII-XIX

Data:

Segle XIX

Ús actual:

Sense ús

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Regular

Conservació:

Bo

Accés:

Fàcil. Al final de l’urbanització de la Font del Bosc, anant pel carrer de Barcelona

Observacions:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici Els materials i cromatismes autoritzats seran
similars als existents.
S’admeten els usos com a habitatge unifamiliar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
S’ha de mantenir el volum, la coberta i les obertures originals. Es permet l’enderroc de la nau moderna de maó.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Únicament es permeten ampliacions vinculades al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació, reutilitzant el
cos modern de maó, enderrocat prèviament si és necessari, sense que hi hagi cap increment de sostre respecte la situació actual.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

Accés:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Fàcil. Per la C-244a, pel camí que comença a l’alçada del km.8

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

CAN SANS

Núm. fitxa:

M49_ARQ089

CAL FERRER DE PUIGCAMÍ

Altres denominacions:

Altres denominacions:

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ

Nucli, partida o indret:

Nucli, partida o indret:

Les Planes
X= 384519

Y= 4593215

Dades cadastrals:

Pol.: 50

Referència cadastral:

08121A050000430000WX

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Mediona

Cal Ferrer

Parcel·la:

Z= 498
43

Clau: 21

Coordenades UTM:

X= 383379

Dades cadastrals:

Pol.: 29

Y= 4594295

Referència cadastral:

08121A029000390000WJ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z= 487
39

Clau: 21

Situació E: 1/5000

Volumetria:

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

M50_ARQ090

Adreça postal:

Adreça postal:
Coordenades UTM:

Núm. fitxa:

Tipologia:

Masia
Masia de planta rectangular que consta d’un cos adossat a la façana principal i posterior.
És de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta a dues vessants amb el carener
perpendicular a la façana. El portal d’accés és d’arc còncau amb llinda ceràmica i brancals
de pedra.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i forestal, proper al nucli urbà

Data:

Segle XX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Observacions:

Reconstruïda

Accés:

Fàcil Des del nucli, seguir el camí de Cal Sabater, que comença a l’Av. de Montserrat

Estil:

Obra popular

Volumetria:

Masia
Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants
amb el carener perpendicular a la façana. Al centre de la façana hi ha el portal d’accés, que
és d’arc de mig punt adovellat amb escut a la clau. El ràfec es troba decorat amb una
imbricació complexa de rajol i teula ceràmica.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segle XVII

Ús actual:

Sense ús

Conservació:

Dolent

Observacions:

Es troba adossada per la part posterior a la masia de Can Sabater de Puigcamí

Accés:

Fàcil Per la BV-2136, seguir el camí de la dreta que hi ha abans d’arribar al km.6

Titularitat:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, el portal
adovellat, les obertures originals i els elements arquitectònics característics.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com a màxim del
10% del sostre existent en el cos principal de la masia (excloent col.locar l’ampliació davant la façana principal). S’evitarà
sobrepassar el volum de la coberta existent, sempre i quant es compleixin les condicions d’habitabilitat. Es procurarà reutilitzar els
cossos auxiliars annexes obsolets.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CAL VIDAL

Núm. fitxa:

M51_ARQ091

Altres denominacions:

AGULLADOLÇ

Núm. fitxa:

M52_ARQ092

1. IDENTIFICACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

Santa Anna

Adreça postal:
Coordenades UTM:

X= 388012

Y= 4592050

Dades cadastrals:

Pol.: 43

Referència cadastral:

08121A043000500000WZ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Parcel·la:

Z=

353

50

Clau: 25

Nucli, partida o indret:

La Quadra d’Agulladolç

Adreça postal:

La Quadra d’Agulladolç

Coordenades UTM:

X= 389951

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

002012900CF89D0001YS

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4593556

Z= 342

Parcel·la:
Clau: 21
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Tipologia:

Masia

Volumetria:

Masia de planta quadrangular que es troba envoltada per diversos cossos annexos i un
baluard. És de planta baixa i pis, i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a
la façana. S’hi accedeix per un portal d’arc de mig punt arrebossat, com ho estan la resta
de les obertures.

Construcció:

Masia de notables dimensions que es troba constituïda per diversos volums. El volum
principal és de planta rectangular, de planta baixa, pis i golfes, i la coberta a quatre
vessants. La façana principal està composta simètricament segons tres eixos amb les
finestres d’arc pla emmarcades amb pedra. En un extrem de la façana hi ha adossada una
torre de planta quadrangular, de tres nivells d’alçat i coberta plana.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola

Data:

Segles XVIII-XIX

Ús actual:

Empresa

Conservació:

Bona

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i tàpia, i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i cases disseminades

Data:

Segle XVIII

Ús actual:

Sense ús

Conservació:

Dolenta

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Masia

Estil:

Eclèctic
Titularitat:

Observacions:
Accés:

Fàcil Per la carretera BV-2304, seguint el camí que porta a la casa

Fàcil. Per la C-244a, seguir pel camí que porta a l’urbanització de Monterrey

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric i paisatgístic
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la
coberta i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor arquitectònic i històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’ha de mantenir el volum, la coberta, el portal
adovellat, les obertures originals, la torre i els elements arquitectònics característics.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, hoteler, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

CAN BUSQUETS, CAN MOIXÓ I CAL PAELLA

Núm. fitxa:

M53_ARQ093

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

CAL TIQUET
1. IDENTIFICACIÓ

La Freixeneda

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Cal Paixano

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 390909

Dades cadastrals:

Pol.: 9

Referència cadastral:

08121A009000080000WM

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Protecció actual:

Bé catalogat – Catàleg de Béns de Mediona

Y= 4592978
Parcel·la:

Z= 326
8

Clau: 21

Coordenades UTM:

X=

Dades cadastrals:

Pol.:

387650

Y= 4596075

Referència cadastral:

08286A007000960000KD

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

7

Parcel·la:

Z= 451
96

Clau: 21 / 24D

Protecció actual:
Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:
Volumetria:

Construcció:
Entorn:

Conjunt d’edificis entre mitgeres

Tipologia:

Es tracta de tres cases adossades de planta baixa i pis i la coberta a dues vessants amb el
carener paral·lel a la façana. Cadascuna d’elles es compon de dues crugies. Els portals
d’accés eren d’arc rebaixat ceràmic, tot i que només se’n conserva un.

Ús actual:

Habitatges

Conservació:

Bo

Estil:

Construcció:
Entorn:

Agrícola, bosc i nucli de Cal Paixano

Data:

1960

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Obra popular
Titularitat:

Aquestes tres cases constaven individualitzades a les normes subsidiàries de 1993, però
pel seu relatiu interès patrimonial a nivell individual s’ha considerat més adient catalogarles com a conjunt d’habitatges.
Fàcil Davant la carretera BV-2304, a la zona de la Freixeneda

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les
cobertes i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció
específica de cada element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels
projectes d’obres, en els elements inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un
estudi arqueològic dels paràmetres de murs i estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui
garantir el respecte als valors del bé

Masia
Masia de planta rectangular que consta de dues crugies i un annex, al voltant de la qual
s’hi distribueixen diversos volums i pèrgoles. L’edifici principal és de planta baixa i pis, té
coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, i té un aplacat de
pedra i uns elements de decoració afegits deguts a la rehabilitació recent. La resta
d’edificis són únicament de planta baixa.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Volumetria:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Accés:

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ

Nucli rural
Segle XIX

Observacions:

M54

Núm. fitxa:

Observacions:

Accés:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Molt rehabilitada.
Segons dades cadastrals, aquest immoble està subjecte a un procediment de valoració
col·lectiva amb efectes 2012.
Fàcil. Al final del nucli de Cal Paixano.

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric
4. DETERMINACIONS NORMATIVES
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les
cobertes i les obertures originals.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.
Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als originals.

CAN XOMBO

M55

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

OBAC DE BAIX
1. IDENTIFICACIÓ

Can Xombo

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Ubach

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X=

Dades cadastrals:

Pol.:

Referència cadastral:

08121A029000160000WW

Règim i qualificació:

383224

Sòl No Urbanitzable

29

Y= 4593831
Parcel·la:

Z= 449
16

Clau: 21

Protecció actual:

Coordenades UTM:

X= 385345

Dades cadastrals:

Pol.: 43

Y= 4592389

Referència cadastral:

08121A043001380000WJ

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

Parcel·la:

Z= 467
138

Clau: 25

Protecció actual:
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:

Construcció:

Masia de planta rectangular que consta de dues crugies i tres annexos. L’edifici principal
és de planta baixa i pis, té coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana
principal.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i el nucli urbà de Can Xombo

Data:

Segle XIX-XX

Ús actual:

Habitatge

Conservació:

Bo

Volumetria:

Observacions:
Accés:

M56

Núm. fitxa:

Volumetria:

Construcció:
Estil:

Obra popular
Titularitat:

Entorn:

Privada

Es disposa de documentació gràfica de la ortofoto del 1956 on s’aprecia l’existència de la
masia.
Fàcil. Davant la carretera de la Lacuna (BV-2136), a tocar del nucli de Can Xombo

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric i arquitectònic

Masia
Masia de planta rectangular que consta de dues crugies i un annex. L’edifici principal és de
planta baixa i pis, té coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana
principal, la qual disposa d’una arc de pedra a la porta principal. A pocs metres hi ha un
segon volum més petit de planta baixa.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Data:

Forestal
Segle XIX

Ús actual:

Sense ús

Conservació:

Regular

Observacions:
Accés:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Es disposa de documentació gràfica de la ortofoto del 1956 on s’aprecia l’existència
d’aquesta masia i també de la masia Obac de Dalt, que es troba a molts pocs metres.
Fàcil. Des del Nucli de Sant Joan s’agafa el camí cap al castell i es gira al segon trencall de
la dreta per arribar a les masies Obac.

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Valor històric i paisatgístic

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les
cobertes i les obertures originals.

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les
cobertes i les obertures originals i sobretot els dintells de pedra, especialment l’arc de la porta principal.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres:
Únicament s’admetrà ampliació vinculada al canvi d’ús i quan resulti imprescindible per a la seva implantació i com
a màxim del 20% del sostre existent en el cos principal de la masia per la zona est, reutilitzant i transformant els
coberts existents annexes. S’evitarà sobrepassar el volum de la coberta existent del cos principal.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.
Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

OBAC DE DALT

M57

Núm. fitxa:

1. IDENTIFICACIÓ
Nucli, partida o indret:

CAN ROUS
1. IDENTIFICACIÓ

Ubach

Nucli, partida o indret:

Adreça postal:

Can Rous

Adreça postal:

Coordenades UTM:

X= 385355

Dades cadastrals:

Pol.: 43

Referència cadastral:

08121A043000230000WB

Règim i qualificació:

Y= 4592358

Sòl No Urbanitzable

Parcel·la:
Clau:

Z= 481
23
25

Protecció actual:

Coordenades UTM:

X=

Dades cadastrals:

Pol.:

382463

Referència cadastral:

08121A046000240000WT

Règim i qualificació:

Sòl No Urbanitzable

46

Y=

45927678
Parcel·la:
Clau:

Z=

520

24
21

Protecció actual:
Situació E: 1/5000

Situació E: 1/5000

2. DESCRIPCIÓ
Tipologia:

2. DESCRIPCIÓ
Masia

Tipologia:

Construcció:

Masia de notables dimensions que es troba constituïda per diverses crugies. El volum
principal és de planta rectangular, de planta baixa, pis i golfes, i la coberta a dues vessants
amb el carener paral·lel a la façana principal. En un extrem de la façana hi ha adossat un
cos que disposa de soterrani, i al costat d’aquest un altre volum rectangular el qual està
molt poc conservat. Es pot apreciar un arc de pedra a la façana principal amb una inscripció
amb l’any 1781.
Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Forestal

Data:

Segle XVIII

Ús actual:

Sense ús

Conservació:

Regular

Volumetria:

Observacions:
Accés:

M58

Núm. fitxa:

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

En l’arc de la porta principal figura la inscripció de l’any 1781. Es disposa d’una fotografia
antiga de la masia on es pot veure el volum original.
Fàcil. Des del Nucli de Sant Joan s’agafa el camí cap al castell i es gira al segon trencall de
la dreta per arribar a les masies Obac.

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric, paisatgístic i social

Volumetria:

Masia
Masia de planta rectangular que consta de dos volums annexats. El volum principal és de
planta rectangular, de planta baixa, pis i golfes, i la coberta a dues vessants amb el
carener perpendicular a la façana principal. S’hi accedeix a través d’unes escales per un
pati elevat. L’altre volum és de planta baixa i pis, i la seva coberta és a una aigua.

Construcció:

Murs de pedra i argamassa i coberta de teula àrab

Entorn:

Agrícola i forestal

Data:

Segle XIX-XX

Ús actual:

Sense ús

Conservació:

Bo

Estil:

Obra popular
Titularitat:

Privada

Observacions:
Accés:

Fàcil. Per la BV-2136, direcció a La Llacuna, un cop passat el nucli de Can Xombo seguir
el primer camí a l’esquerra.

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA
Valor històric, paisatgístic i social
4. DETERMINACIONS NORMATIVES

4. DETERMINACIONS NORMATIVES

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:

Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC:
Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les cobertes i les
obertures originals, i sobretot els dintells de pedra, especialment l’arc de la porta principal.
S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

Les intervencions admeses són aquelles destinades a la conservació de l’edifici. S’han de mantenir els volums, les
cobertes i les obertures originals.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:
Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés:

Altres: Es permet la divisió horitzontal, sempre que s’ajusti als supòsits i condicions establerts a la normativa.

Els materials i cromatismes autoritzats en la restauració seran similars als existents.

Mentre no es tramiti el Pla especial del Catàleg previst a l’article 165 del POUM, que concretarà la protecció específica de cada
element del Llistat d’elements del patrimoni arquitectònic, cal que prèviament a la redacció dels projectes d’obres, en els elements
inclosos en el llistat esmentat, es faci una memòria històrico-arquitectònica i un estudi arqueològic dels paràmetres de murs i
estructures constructives afectades, per tal que la intervenció pugui garantir el respecte als valors del bé

S’admeten els usos d’habitatge familiar, turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

APROVACIÓ DEFINITIVA
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