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3.9 RELACIÓ DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS 
EN SÒL NO URBANITZABLE CONTINGUDES EN EL LLIBRE VI 

 

Clau Nom / Paratge de situació 

c-67  CAN MATA DEL RACÓ 
Sant Pau d’Ordal 

c-68  CAN VENDRELL DE LA CODINA 
Sant Pau d’Ordal 

c-69  CAN ROVIRA DE LA SERRA 
Sant Pau d’Ordal 

c-70  CAN MASSANA DE LA CASA VELLA 
Cantallops 

c-71  LA COTXERIA 
Cantallops 

c-72  CAN RAVELLA 
Ordal 

c-73  CAL ROS I CAL GOLART DE CAN RAVELLA 
Ordal 

c-74  CAN GOLART DE CAN RAVELLA 
Ordal 

c-75  CAL CASETA DE CAN RAVELLA 
Ordal 

c-76  LA BOTIGA DE CAN RAVELLA 
Ordal 

c-77  CAL SADURNÍ I CAL VIDAL DE CAN RAVELLA 
Ordal 

c-78  LA PALLISSA DE CAN RAVELLA 
Ordal 

c-79  CASES DE LA CAPELLA 
Ordal 

c-80  HOSTAL DE CAN RAVELLA 
Ordal 

c-81  LA CASA LLARGA 
Ordal 

c-82  MASET DE CAN PARELLADA 
Ordal 
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3.10 FITXES DE LES MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS 
EN SÒL NO URBANITZABLE: c-67 a c-82 
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c-67 CAN MATA DEL RACÓ 

Sant Pau d’Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
 UTM:   X = 399928     Y = 4582613 https://maps.google.es/maps?q=41.388779,1.802809&num=1&t=h&z=17 
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c-67 CAN MATA DEL RACÓ 

Sant Pau d’Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
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c-67 CAN MATA DEL RACÓ 

Sant Pau d’Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
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c-67 CAN MATA DEL RACÓ 

Sant Pau d’Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Masia aïllada tancada, amb un baluard davanter formada actualment per un conjunt de volums. 
Originalment assimilable al grup II.2 de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta irregular, format per diferents cossos juxtaposats, compostos de planta 
soterrani, baixa, primera i golfes, i de planta baixa i primera, amb la coberta principal a dues vessants 
de carener perpendicular a la façana principal. 

Edifici complementari annex a l’edifici principal pel flanc de ponent, de planta rectangular, compost 
de planta baixa, primera i segona, amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a la façana 
sud-est. 

Edifici complementari situat a migdia de l’edifici principal, adossat al baluard, de planta única de 
forma trapezoïdal amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a nord-est de l’edifici principal i adossat a aquest, de planta única de 
forma sensiblement trapezoïdal amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari aïllat, situat a ponent de l’edifici principal de planta rectangular única, amb 
coberta a una vessant. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i tàpia. Arcs diafragma de mig punt de pedra a la sala d’entrada. Forjats 
unidireccionals de fusta. Cobertes de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal orientada a sud-oest, flanquejada per dos cossos d’edificació. A la planta baixa, en la 
vertical del carener, portal de pedra d’arc de mig punt adovellat. A la planta intermèdia, obertura 
d’arc rebaixat. A la planta primera, finestra a llinda amb ampit, brancals i llinda de pedra treballada 
coronada amb trencaaigües motllurat acabat a cada flanc amb dues cares d’àngel esculpides, finestra 
moderna d’imitació a l’anterior i, entre ambdues, finestra de mida més petita, de pedra, d’arc 
deprimit, còncau, amb arquet conopial esculpit coronat per una creu grega. A la planta golfes, galeria 
descentrada respecte al pinyó, de quatre arcades de mig punt, amb base, columna i capitell, i barana 
de protecció, coronada per una cornisa horitzontal. 

Façana orientada a sud-est, de perfil escalonat format per tres cossos, amb finestres a llinda de pedra 
en tots els paraments i galeria de quatre arcades de mig punt al cos superior. Destaquen al cos 
superior, dues finestres de pedra que porten a la llinda les inscripcions: “1797” i “1797 Isidro Mata d 
Racó y Mir”; al cos central, una finestra de pedra que porta a la llinda la inscripció “1790 Isidro Mata 
Raco”, i al cos inferior, una gàrgola amb representació animal, flanquejada per dues finestres de pedra 
a la llinda de les quals hi ha esculpit un arquet conopial coronat amb una creu. Cada extrem de la 
façana presenta dos contraforts de pedra.  

Façana orientada a nord-est, amb un cos gran i un de petit adossats, una finestra a llinda sensiblement 
sota del carener i una finestra de pedra formada amb ampit, brancals i arc de mig punt de pedra, 
d’una sola peça, que descansa sobre impostes amb flors esculpides. 

Façana orientada a nord-oest, contigua al camí, amb dos portals, un a llinda i l’altre d’arc rebaixat de 
maó i finestres a llinda. Façana orientada a nord-oest dins del baluard amb portal a llinda amb 
brancals de pedra i finestra a llinda amb ampit, brancals i pedra treballada coronada amb trencaaigües 
motllurat acabat a cada flanc amb culs de llàntia. 

Façanes de l’edifici complementari annex a l’edifici principal pel flanc de ponent: façana de sud-est 
amb dos portals a llinda i finestres a llinda, dues amb ampit de pedra i una amb brancals de pedra i 
llinda de fusta; façana sud-oest amb espitllera emmarcada amb pedra a la planta baixa i finestra a 
llinda a la planta segona; façana nord-oest, contigua al camí, amb finestres a llinda, finestra moderna 
trapezoïdal, espitllera amb esplandit, i dues cantoneres de pedra. 
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c-67 CAN MATA DEL RACÓ 

Sant Pau d’Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
FAÇANES  

Façanes de l’edifici complementari situat a nord-est de l’edifici principal amb obertures de maó d’arc 
rebaixat, obertures modernes i cantoneres de pedra. 

Façanes de l’edifici complementari aïllat a ponent de l’edifici principal amb portal d’accés a sud-oest 
d’arc rebaixat de maó i tres finestres a llinda a sud-est. 

Façana del baluard orientada a sud-oest amb cantoneres de pedra, petita espitllera a l’esquerra i 
portal de pedra de mig punt la dovella central del qual porta esculpit un escut amb una mà i una flor 
de lis sobre dels quals hi ha una data, possiblement 1115. 

MATERIALS  

Paredat comú, tàpia i maó. Pedra a cantoneres, arcs i finestres. Maó en finestres i portals. Tancaments 
i porticons de fusta. Reixes i baranes de ferro forjat. Algunes baranes de fusta. Teula àrab. 

ELEMENTS SINGULARS  

Portals de pedra del baluard i de la façana principal. Finestres de pedra treballada de la façana 
principal. Finestres amb inscripcions i gàrgola de la façana sud-est. Finestra de pedra treballada de la 
façana nord-est. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Fosses sèptiques. 

ENTORN  

Al peu del camí de Sant Pau d’Ordal a la carretera dels Casots. Vegetació de bosc i de ribera pel cantó 
sud-est. Lledoner al nord-est, cedre i cactus gran dins del baluard. Restes d’antic trull al nord, a 
l’altra banda del camí. 

CONTEXT  

Situada a la falda de la vessant sud de la muntanya de can Mata del Racó, al marge dret del torrent del 
mateix nom, al peu d’un fondo de vinyes en pendent, propera al poble de Sant Pau d’Ordal i a la 
carretera dels Casots. Està inclosa en la subunitat de paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt 
Penedès, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat en bon estat per un camí de terra que té el seu origen a la carretera BP-2427. També 
s’accedeix per un camí de terra en bon estat des del barri del carrer de la Font al poble de Sant Pau 
d’Ordal. 

SITUACIÓ DE RISC  

Se situa en una zona amb alt risc d’incendi i d’erosionabilitat mitjana. No s'aprecia cap altra situació 
de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per la seva aparença externa, la masia està en bon estat de conservació. Entorn en part desacurat. 
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c-67 CAN MATA DEL RACÓ 

Sant Pau d’Ordal 
DADES CADASTRALS, 

URBANÍSTIQUES I USOS 

FITXA

3 
  

PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
08273A046000160001WU 
08273A046000160000QY 
08273A060000050000QI 

 

 
46 
60 
 

 
16 
5 
 

URBANA 
RÚSTICA 
RÚSTICA 

 

1.653 m2 
45.588 m2 
237.985 m2 

 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) 

Àrees de protecció especial 

Connector ecològic (Clau CE) 

Elements a protegir 

Elements singulars del patrimoni arquitectònic (Núm. 107) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 2) 

PROTECCIÓ EXISTENT  

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català d’acord amb la 
disposició addicional primera de la Llei 9/93 de 30 de setembre. 

Bé integrant de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. (Núm. 4827) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Un habitatge de primera residència, dos habitatges de segona residència i dos habitatges 
en desús. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatges vinculats a una explotació agrícola. Habitatge de primera residència i 
habitatges de segona residència. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Titularitat privada. Ocupat per la propietat. 
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c-67 CAN MATA DEL RACÓ 

Sant Pau d’Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

Orígens del segle XII. Segles XV, XVI i XVII. Ampliacions rellevants del segle XVIII. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

La dovella central de l’arcada de mig punt de pedra del baluard porta esculpit un escut amb una mà i 
una flor de lis sobre dels quals hi ha una data, possiblement 1115. Aquesta data és citada per Isidre 
Mata del Racó en un dels seus llibre de notes, assegurant que es correspon amb la data de construcció 
del portal del baluard. Tot i l’afirmació, l’obra del baluard, per les seves característiques, no es 
correspon amb la data, la qual fa referència a l’origen de la masia i coincideix amb la primera cita 
documental que es coneix (1152). 

Algun autor fa referència a l’existència d’arcades apuntades possiblement del segle XIV o principis del XV. 

La data de 1664 està gravada a una llinda d’una finestra del menjador. 

A la façana sud-oest, les llindes de tres finestres porten gravades tres inscripcions que es corresponen 
amb les reformes fetes a finals del segle XVIII per Isidre Mata del Racó. Les inscripcions són les 
següents: “1797 Isidro Mata d Raco y Mir”, “1797”, i “1790 Isidro Mata Raco”. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica can Mata del Racó amb el nom de can 
Mata i la descriu en la categoria alqueria (casa de labor) com dos edificis, d’una i tres plantes, un 
habitat contínuament, i l’altre inhabitat, situats a 1 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Mata del Racó, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Casa Mata Racó, en el mapa planimètric 
del municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

La primera cita documental del mas és de l’any 1152, al “Llibre blanc” de Santes Creus, cartuari del 
segle XII. El llinatge no apareix esmentat documentalment fins l’any 1484, quan el comandatari del 
Priorat de Sant Sebastià dels Gorgs signà a precari, a favor de Felip Mata del Racó, d’un mas anomenat 
“Les Comes”. 

En els fogatges de la parròquia de Sant Pau d’Ordal de 1497, 1515 i 1553 apareixen diferents caps de 
família amb el cognom Mata, de noms Joan i Antoni, pertanyents a la nissaga. 

Al llarg del segle XVI, el patrimoni familiar va anar creixent sobretot a través del fill de Felip Mata del 
Racó, Joan Mata del Racó, i del fill d’aquest, Antoni Mata del Racó. Va ser però durant el segle XVIII 
quan el patrimoni de la família es va consolidar i expandir més, coincidint amb el creixement 
demogràfic, les rompudes de la terra i l’inici de l’especialització vitícola al Penedès. 

El protagonista d’aquesta expansió va ser Josep Mata del Racó i Vidal (?-1747), regidor per la parròquia 
de Sant Pau d’Ordal després de la guerra de Successió i posteriorment batlle de Subirats. 

L’hereu de can Mata del Racó, Joan Mata del Racó i Mila de Ferran (?-1770), fill de l’esmentat Josep, 
era el batlle de Subirats, l’any 1764, quan es va formalitzar la separació de la parròquia de Sant 
Sadurní de la resta de parròquies de la Universitat de Subirats: Sant Pere de Subirats, Sant Pere de 
Lavern i Sant Pau d’Ordal. 

El personatge més notable dels Mata del Racó va ser Isidre Mata del Racó i Mir (1766-?), fill de 
l’esmentat Joan, el qual, al fer-se càrrec del patrimoni familiar, les diferents partides de terres 
superaven les 170 ha. Aquest propietari pagès, familiar del Sant Ofici, és especialment rellevant pel 
fet de ser l’autor de cinc llibres de notes en els quals es relata l’evolució de la seva família, la 
formació del seu patrimoni, els conflictes que enfrontaven les parròquies de Subirats amb els senyors 
feudals, la guerra del Francès, les crisis de finals del segle XVIII i començaments del segle XIX, etc. Els 
llibres de notes d’Isidre Mata del Racó són documents històrics de gran interès per a conèixer la masia 
de can Mata del Racó i el període històric comprès entre finals del segle XVIII i començaments del segle 
XIX. 
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c-67 CAN MATA DEL RACÓ 
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VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA
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CAN MATA DEL RACÓ és una masia situada a la falda de la vessant sud de la 
muntanya de can Mata del Racó, al marge dret del torrent del mateix nom, al 
peu d’un fondo de vinyes en pendent, propera al poble de Sant Pau d’Ordal i a 
la carretera dels Casots. 

Els orígens històrics de CAN MATA DEL RACÓ es remunten al segle XII amb 
permanències dels segles XV, XVI i XVII, i ampliacions rellevants del segle 
XVIII. De la família Mata del Racó se’n té notícia des del segle XV i 
modernament es coneix la participació rellevant d’algun dels seus propietaris 
del segle XVIII en la vida política local, molts dels quals van ser batlles de 
Subirats i familiars del Sant Ofici. 

L’arquitectura de CAN MATA DEL RACÓ presenta una volumetria molt 
interessant prenyada d’elements arquitectònics de valor especialment les 
portalades de pedra amb arcs de mig punt i un conjunt de finestres de pedra 
treballada, algunes ornamentades i d’altres amb un notable contingut de 
dates i inscripcions històriques, sobretot del segle XVIII, de l’època del pagès 
il·lustrat Isidre Mata del Racó. Els seus interiors conserven també algunes 
estructures arquitectòniques de pedra pròpies del segle XV i XVI. 

La seva posició enlairada, arrecerada a la muntanya, fa que CAN MATA DEL 
RACÓ constitueixi una fita rellevant, no tan sols de l’entorn de Sant Pau 
d’Ordal sinó en general dels paisatges forestals i agraris de les muntanyes 
d’Ordal. 

Des del punt de vista mediambiental i social, la preservació de CAN MATA DEL 
RACÓ reforça un teixit rural amb característiques ambientals pròpies, empara 
una explotació agrària vinculada al territori, afavorint el reequilibri 
territorial, el manteniment de la població en el territori i el manteniment 
d’aquest. 

Els valors arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics i socials 
justifiquen la preservació de CAN MATA DEL RACÓ. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X X
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Ortofotomapa (vol 2011) 

 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE EDIFICI
COMPLEMENTARI ENTORN

E: 1/1250
PROTECCIÓ

A
1

2

4

3

B

CD

5



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
706 

 
c-67 CAN MATA DEL RACÓ 

Sant Pau d’Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS   1i2 3i4 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R     R R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M     M M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA   R R 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR   R R 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  R  R  COMPOSICIÓ   MO MO 

OFICIS  R  R  OFICIS   MO MO 
MATERIAL Elements de pedra R Elements de pedra R  MATERIAL                  Elements de pedra   R MO 
TEXTURA/COLOR  R  R  TEXTURA/COLOR   R MO 
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  R  MO       

OFICIS  R  MO       
MATERIAL Elements de pedra R Elements de pedra R       
TEXTURA/COLOR  R  R       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 R   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
Antic trull R   
Lledoner R   S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

    
    D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural es 
complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que determina el 
POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) i Connector 
ecològic (Clau CE). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de contenir la 
ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al nombre d’hostes o 
comensals previstos. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

S’admeten els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment hoteler amb exclusió de la modalitat 
d’hotel apartament; establiment de turisme rural; activitats 
d’educació en el lleure; equipaments i serveis comunitaris; activitats 
artesanals; activitats artístiques; i activitats de restauració. 

Edifici complementari 1: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats 
d’educació en el lleure; i activitats artístiques. 

 Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edifici complementari 2: Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edificis complementaris 3 i 4: Habitatge familiar; activitats artesanals; i activitats artístiques. 
 Usos que complementin els de l’edifici principal. 



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
707

 
c-68 CAN VENDRELL DE LA CODINA 

Sant Pau d’Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
 UTM:   400222     Y = 4582151 https://maps.google.es/maps?q=41.384617,1.806768&num=1&t=h&z=17 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Conjunt d’edificacions tancades amb un baluard, format per la masia antiga, l’edifici residencial amb 
característiques pròpies de l’arquitectura urbana de finals del segle XIX, el celler noucentista i 
diferents construccions residencials i agrícoles complementàries. La masia antiga és assimilable al grup 
II.2 de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal (masia antiga) de planta sensiblement rectangular, compost de planta baixa, primera i 
golfes, amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a la façana principal. 

Edifici principal (masia nova) situat a llevant de la masia antiga i separat d’aquesta per un estret pas, 
de planta rectangular, d’aproximadament 15 m x 12 m, de tres crugies perpendiculars a la façana 
principal, compost de planta baixa, primera i segona amb coberta a dues vessants de carener paral·lel 
a la façana principal de la qual sobresurt una torratxa de dues plantes d’alçada. 

Edifici complementari situat a llevant de la masia nova, entre aquesta i la tanca del baluard, de planta 
irregular compost de planta baixa i planta primera amb coberta a dues vessants de carener paral·lel a 
la façana principal. 

Edifici complementari situat al nord de la masia nova i adossat a aquesta, de planta única rectangular 
allargada, amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a ponent de la masia antiga i adossat a aquesta, de planta rectangular 
única amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a ponent de la masia antiga i adossat a aquesta i a l’edifici anteriorment 
descrit, de planta rectangular única amb coberta asimètrica a dues vessants de carener paral·lel a la 
façana nord. 

Edifici complementari (celler) situat a ponent de la masia antiga, de planta rectangular única amb 
coberta asimètrica a dues vessants de carener paral·lel a la façana de migdia. Estructura amb 
encavallades metàl·liques i bigues de fusta sustentades per murs de càrrega i dos arcs parabòlics de 
maó. 

Edifici complementari situat a ponent del celler i adossat a aquest, de planta irregular, compost de 
planta baixa i planta primera, amb coberta a dues vessants de carener paral·lel a la façana de migdia i 
de planta baixa amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a la cara nord adossat al celler, de planta única en forma d’ela i coberta a 
dues vessants. 

Edifici complementari aïllat situat a sud-est, de planta circular i coberta cònica. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú, tàpia i maó. Arcs de mig punt i apuntats de pedra. Forjats unidireccionals de 
fusta. Arcs parabòlics de maó. Encavallades de ferro. Jàsseres de ferro. Bigues de fusta laminar. 
Cobertes de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal de la masia antiga orientada a llevant i actualment separada per un pas molt estret 
de la masia vuitcentista. A la planta baixa, portal central d’arc rebaixat de pedra amb la data 1852 i 
dues finestres a llinda a cada banda. A la planta primera, balcó amb llosana petita volada i barana de 
forja amb obertura a llinda i finestra a llinda. 

Façana de la masia antiga orientada a migdia sense compondre amb cantoneres de pedra i restes de 
carreus, obertures a llinda de diferents dimensions, dues a la planta baixa i tres a la planta primera, i 
obertura cega a llinda, emmarcada amb pedra, possiblement vestigi de l’antiga construcció. 

Façana de la masia antiga orientada a ponent, sense compondre, en part amb construccions adossades, 
amb cantoneres de pedra, portal d’arc de mig punt adovellat (de construcció recent) i obertures a 
llinda de diferents dimensions a la planta baixa, primera i golfes. 
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FAÇANES  

Façana de la masia antiga orientada a nord, sense compondre, de poca alçada i amb obertures a llinda. 

Façana principal de la masia nova orientada a migdia, composta simètricament sobre tres eixos 
verticals amb obertures decreixents. A la planta baixa, portal central d’arc rebaixat de pedra amb 
mènsula central sobre la clau amb les inicials P.V., flanquejat per una finestra d’ampit volat corbat 
amb reixa de forja, a cada costat. A les dues plantes superiors, tres balcons amb llosana volada, 
mènsules de ceràmica, reixes de forja i obertures a llinda emmarcades amb regruix d’obra. Les 
llosanes i obertures de la planta primera són de dimensions superiors a les de la planta segona. 
Paraments estucats amb regruix a les arestes verticals, cantoneres i simulació d’especejament a 
trencajunts, més remarcat a la planta baixa i més suau a les plantes pis. Cornisa de coronament i 
cornises menors horitzontals a l’alçada dels balcons. 

Façana de la masia nova orientada a llevant, amb construccions adossades, finestres a llinda en totes 
les plantes i pinyó coronat per tres ulls de bou de secció circular, el central de major dimensió. 

Façana de la masia nova orientada a ponent, amb finestres a llinda a les plantes inferiors i composició 
central a les plantes superiors, formada per galeria de tres arcs rebaixats amb barana d’ampit i 
obertura de la terrassa de la planta coberta. 

Façana de la masia nova orientada a nord, sense compondre, amb construccions adossades i finestres a 
llinda, algunes amb reixa de perfil bombat. 

Façana orientada a migdia de l’edifici complementari d’habitatge situat a llevant; composta sobre tres 
eixos verticals, amb portal principal d’arc rebaixat, portal a llinda i tres finestres, a la planta baixa, i 
dos balcons i una finestra a llinda, a la planta primera. 

Torratxa de planta quadrada de dues plantes d’alçada amb les arestes simulant carreus i cornisa 
intermèdia. Finestra geminada d’arcs de mig punt a cada cara de la planta inferior, i finestra d’arquet 
apuntat a la planta superior. Coronament amb barana de balustres de ceràmica de motlle pla amb 
agulles massisses a cada cantonera. 

Façana del celler orientada a migdia, de paredat comú vist, la qual descansa sobre un sòcol de pedra 
d’aparell poligonal rústic i es corona amb un ràfec amb imbricacions de maó. Portalada descentrada 
composta de porta d’arc de mig punt amb arquivoltes de maó, finestra superior de component 
horitzontal i marquesina de protecció. Balcó d’obertura d’arc de mig punt al cantó esquerre i 
seqüència de sis finestres d’arc de mig punt de maó sota del ràfec. 

Façana orientada a migdia de l’edifici complementari d’habitatge situat a ponent composta sobre tres 
eixos verticals. A la planta baixa, portal d’arc rebaixat flanquejat per una finestra a llinda a cada 
costat. A la planta primera, dues finestres a llinda coincidents amb els eixos verticals laterals. 

La resta de façanes dels edificis complementaris són llises, algunes d’obra de maó vist, amb obertures 
a llinda d’arc rebaixat i de mig punt. 

Entrada del baluard amb porta d’arc rebaixat de pedra, amb la data de 1872, coronada amb un frontal 
ondulat amb tres gerros de ceràmica. 

MATERIALS  

Paredat comú, tàpia i maó. Pedra a arcades i cantoneres. Embigats de fusta i de fusta laminar. Ferro a 
encavallades del celler. Jàsseres d’acer. Tancaments de fusta. Persianes de fusta de corda i de llibret. 
Reixes i baranes de forja. Ceràmiques a balustres i mènsules. Teula àrab. 

ELEMENTS SINGULARS  

Arcs apuntats i de mig punt als antics estables de la masia antiga. Sitja d’origen ibèric recentment 
trobada. Escala de l’edifici vuitcentista decorada amb pintures del pintor vilafranquí Joan Raventós. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Aigües residuals recollides a fossa sèptica. 
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ENTORN  

Al davant de les façanes de migdia, jardí ordenat en diferents nivells, tancat pel baluard, amb arbres 
d’alçada rellevant: xiprers, cedres, plàtans, mèlies, palmeres, etc. Antic colomar situat a sud-est. 
Portal principal del baluard a est i porta secundària a la tanca de migdia. Filada de xiprers d’alçada a 
la cara nord. Passeig de xiprers des de l’entrada de la masia en direcció sud, vorejant les vinyes. 

CONTEXT  

Situada en una plana de vinyes amb pendents suaus coneguda com Solella de can Vendrell, entre el 
torrent dels Fondos i la carretera de Sant Pau, a poca distància d’aquest poble i de la carretera 
nacional. Està inclosa en la subunitat de paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès, definida 
en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat a través d’un camí de terra en bon estat que té el seu origen a la carretera BV-2428. La 
masia està a peu de carretera. 

SITUACIÓ DE RISC  

Se situa en una zona d’erosionabilitat mitjana. No s'aprecia cap altra situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per la seva aparença externa, la masia està en bon estat de conservació. Entorn acurat. 
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
000100500DF08A0001TJ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

URBANA 
 
 
 

4.380 m2 
 
 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) 

Elements a protegir 

Elements singulars del patrimoni arquitectònic (Núm. 116) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 3) 

PROTECCIÓ EXISTENT  

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català d’acord amb la 
disposició addicional primera de la Llei 9/93 de 30 de setembre. 

Bé integrant de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. (Núm. 4814) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Tres habitatges de primera residència, un habitatge de segona residència i un habitatge 
en desús. Celler vitivinícola. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatges vinculats a una explotació agrícola. Habitatges de primera residència i 
habitatge de segona residència. Celler vitivinícola. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Titularitat privada. Ocupats per la propietat. 
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ÈPOCA  

Masia antiga: possibles orígens del segle XV, algunes estructures del segle XV-XVI, reformes rellevants 
de 1852. Masia nova construïda l’any 1871 i baluard de l’any 1872. Celler de 1927. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

El nom de can Vendrell de la Codina prové de la codina anomenada El Xapellà, prop de la qual hi ha la 
masia. 

Alguns autors daten els orígens de la masia al segle XIII. 

A l’antic estable resten tres arcs diafragma de pedra lleugerament apuntats i un de mig punt que es 
poden datar del segle XV. 

Es té notícia que l’arquitecte Josep M. Pericas va localitzar una rajola on apareixia la data de 1600. 

La masia antiga va ser reformada en gran part l’any 1852. A la clau de l’arc rebaixat de pedra, hi ha 
esculpida aquesta data. 

La masia nova va construir-se l’any 1871. Aquesta data està esculpida a l’intradós de la clau de l’arc 
rebaixat d’entrada. A la mènsula del centre del balcó central de la planta primera, hi ha esculpit un 
motiu ornamental amb les inicials P.V., que algú atribueix erròniament als cognoms Pericas Vendrell. 
El baluard es va construir conjuntament amb la masia nova. Sobre de l’arc rebaixat d’aquest, hi ha 
esculpida a la clau la data de 1872. 

El celler es va bastir l’any 1927 i va ser projectat per l’arquitecte Josep M. Pericas Morros (Vic, 1881 – 
Barcelona 1966), marit de Josefa Soler Vendrell, propietària de la masia en aquella època. El colomar 
de planta circular amb coberta cònica de trencadís del jardí (1920), la tanca i porta del baluard 
situada a migdia i el passeig de xiprers exterior és obra de Josep M. Pericas. També és obra de Pericas 
la creu de can Vendrell o del Pago situada a l’est de la masia, al peu de la carretera del Pago, en 
terrenys anteriorment pertanyents a la finca. 

A la façana sud del celler, hi ha la data de 1941 feta en incisió sobre ciment. 

La reforma de l’edifici situat a llevant, adossat al baluard, és de l’any 1995. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica can Vendrell de la Codina amb el nom 
de can Vendrell de la Codina i la descriu en la categoria alqueria (casa de labor) com dos edificis d’una 
i tres plantes, un habitat contínuament i l’altre inhabitat, situat a 1 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Vendrell, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Casa de Vendrell, en el mapa 
planimètric del municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 
del Instituto Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat 
de Catalunya) realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

En els seus orígens, la masia va pertànyer a la família Raventós de la Codina. En els fogatges de 1515 i 
de 1553 de la parròquia de Sant Pau d’Ordal apareix Jaume Raventós, possiblement propietari de la 
masia. 

En un document notarial de 1587, s’esmenta com a veïns del castell i terme de Subirats a Amador 
Raventós de la Codina. 

L’any 1678 la masia passa a ser propietat de la família Vendrell de la Codina. 

L’any 1763 el propietari de la masia era Josep Vendrell de la Codina. 

L’any 1796 Rosa Vendrell de la Codina i Milà, familiar del Sant Ofici, va ser la padrina de la campana 
grossa de l’església de Sant Pau d’Ordal. 

L’any 1804 el propietari de la masia era Pau Vendrell de la Codina i Badell, familiar del Sant Ofici. 

 



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
714 

 
c-68 CAN VENDRELL DE LA CODINA 

Sant Pau d’Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

L’any 1808 les tropes franceses van cremar a Pau Vendrell de la Codina i Badell unes dos mil feixines, li 
van tallar alguns pins, li malmeteren el camp que tenia sota les oliveres arbequines de can Mata del 
Racó i blat per uns quatre quarters, segons escriu Isidre Mata del Racó en un dels seus llibres de notes. 

L’any 1871, el senyor P. Vendrell, el qual podria ser Pau Vendrell o un fill seu, va bastir una nova 
masia al costat de la masia antiga, la qual anys més tard, va heretar Elvira Vendrell Romagosa. 

Elvira Vendrell Romagosa va casar-se amb el vilanoví Joan Soler Suau i la seva filla, Josefa Soler 
Vendrell (Vilanova i la Geltrú, 1895-?) va heretar la finca de can Vendrell de la Codina. Va casar-se, 
l’any 1914, amb l’arquitecte Josep M. Pericas i Morros, el qual, el 1927, va projectar el celler de la 
masia. L’any 1920 també va projectar el colomar. 

L’any 1903 Joan Albet Rovirosa, s’assenta a la finca de can Vendrell de la Codina com a masover, per 
empeltar i plantar ceps, arran de la plaga de la fil·loxera, i comença a elaborar vins. 

L’any 1924 Joan Albet Rion i Joan Albet Carbó modernitzen les instal·lacions de les caves. 

L’any 1989 la família Albet i Noya va comprar la hisenda de can Vendrell de la Codina a Josefa Soler 
Vendrell i els seus hereus, on actualment elaboren cava i vi de cultiu ecològic. 
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CATÀLEGS I INVENTARIS  

Forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni arquitectònic. Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Número de registre 4814. 
Forma part de la relació d’elements singulars del patrimoni arquitectònic a incloure en el Catàleg de 
béns a protegir del POUM de Subirats. Núm. 116. 

Forma part de la relació d’edificacions susceptibles de ser incloses en el Catàleg de masies i cases 
rurals del POUM de Subirats (2013). Núm. 3. 

Formar part de l’inventari del Patrimoni Cultural i Natural de Subirats de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona (2007). Núm. 116. 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

Fotografies de l’any 1979. Arxiu fotogràfic d’Estudi Hèlix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
716 

 
c-68 CAN VENDRELL DE LA CODINA 

Sant Pau d’Ordal 
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

CAN VENDRELL DE LA CODINA és una masia situada al peu de la carretera de 
Sant Pau d’Ordal en una plana de vinyes en pendent suau, entre el torrent 
dels Fondos i la carretera, a poca distància del poble de Sant Pau d’Ordal i de 
la carretera nacional. 

Els orígens històrics de la masia són del segle XV, època en què els propietaris 
van ser la família Raventós de la Codina. Posteriorment, a partir de 1678, la 
masia va passar als Vendrell, alguns dels quals van ser persones molt influents 
i familiars del Sant Ofici. 

L’arquitectura de CAN VENDRELL DE LA CODINA està representada per tres 
construccions notables: l’antiga masia on es conserven estructures d’arcs 
apuntats i de mig punt dels segles XV-XVI, reformada l’any 1852; la casa 
vuitcentista, que actualment constitueix la masia nova, construïda l’any 1871 
i el celler noucentista, construït l’any 1927. Aquesta diversitat de 
construccions és conseqüència, d’una banda, de la nova imatge social que 
volen aparentar alguns propietaris rurals a finals del segle XIX, la qual es 
concreta en la construcció d’una nova residència familiar, bastida d’esquena 
a l’antiga masia, d’acord amb les tipologies urbanes de l’època, que utilitzen 
elements constructius i ornamentals de l’eclecticisme; i de l’altra, és el 
resultat de l’enfortiment de l’activitat vitivinícola, en aquest cas de la mà 
d’un propietari-arquitecte, J. M. Pericas, que incorpora al celler elements del 
llenguatge noucentista. 

El conjunt d’edificacions que conforma CAN VENDRELL DE LA CODINA 
constitueix un element notable del paisatge de l’entorn de Sant Pau d’Ordal i 
una peça de referència del paisatge vitivinícola de la plana de l’Alt Penedès, 
amb una volumetria que, malgrat les diferències estilístiques que abasta, 
s’integra en l’àmbit agrícola en el qual està emplaçat. 

Si tenim en compte els aspectes mediambientals i socials, la preservació del 
conjunt rural que conforma CAN VENDRELL DE LA CODINA, reforça un teixit 
rural amb característiques ambientals pròpies, empara una explotació i una 
activitat agrària vinculada al territori, afavorint el reequilibri territorial i 
econòmic i el manteniment de la població en l’àmbit rural, i és una garantia 
per al manteniment del territori. 

Els valors esmentats, arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics i 
socials, justifiquen la preservació de CAN VENDRELL DE LA CODINA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X X
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Ortofotomapa (vol 2011) 
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CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL 1  EDIFICI PRINCIPAL 2 
   VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA R 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR R 
FAÇANES A  B  FAÇANES  A i torratxa B 
COMPOSICIÓ  MO  MO  COMPOSICIÓ  R  R 

OFICIS  MO  MO  OFICIS  R  MO 
MATERIAL  R  R  MATERIAL  R  MO 
TEXTURA/COLOR  R  R  TEXTURA/COLOR  R  MO 
FAÇANES C  D  FAÇANES  C  D 
COMPOSICIÓ  MO    COMPOSICIÓ  R  MO 

OFICIS  MO    OFICIS  MO  MO 
MATERIAL  R    MATERIAL  MO  MO 
TEXTURA/COLOR  R    TEXTURA/COLOR  MO  MO 
 

EDIFICIS COMPLEMENTARIS 1i7 2i6 3i4 5  ENTORN 
   VOLUMETRIA  RELACIÓ 
 R R R R   R 

PERÍMETRE  ORGANITZACIÓ 
 M M M M   R 

COBERTA  ELEMENTS 
FORMA R R MO R  Jardí i principals arbres, i colomar R 

MATERIAL/COLOR R R R R  Portalada est del baluard R 

FAÇANES  Tanca de pedra i porta baluard sud R 
COMPOSICIÓ R MO S R  Filada de xiprers nord i passeig de xiprers sud R 

OFICIS MO MO S R    

MATERIAL MO MO S R    

TEXTURA/COLOR MO MO S R    

 

CATEGORIA DE 
MANTENIMENT 

CATEGORIA 
DE RESPECTE 

CATEGORIA 
DE MODIFICACIÓ 

CATEGORIA 
DE SUBSTITUCIÓ 

CATEGORIA 
DE DEMOLICIÓ M R MO S D 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès agrícola 
(Clau 8). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

Les accions constructives que duguin a terme la categoria de substitució prescrita seran respectuoses 
amb l’edifici principal i edificis complementaris, tant en la seva forma i composició com en la 
utilització de materials, textures i colors. 

La configuració dels conjunts d’arbres compresos dins l’àmbit de protecció, que formen agrupacions o 
alineacions, restaran especialment protegits, no admetent-se’n la substitució. 
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

S’admeten obres d’ampliació destinades únicament a complementar els usos vitivinícoles que 
actualment es desenvolupen. La superfície màxima a ocupar per les esmentades obres no superarà el 
10% de la superfície que ocupa el total de l’edificació actual i l’alçada de les edificacions no serà 
superior a 6,5 m. Les obres d’ampliació estaran subjectes al que determina l’article 29 de les Normes 
Urbanístiques del present Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

S’admeten els usos següents: 

Edificis principals 1 i 2: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats 
d’educació en el lleure; equipaments i serveis comunitaris; 
activitats artesanals; activitats artístiques; i activitats de 
restauració. 

Edifici complementari 1: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats 
artístiques; i activitats de restauració. 

Edifici complementari 2: Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edificis complementaris 3, 4 i 6: Usos que complementin l’ús d’activitat artesanal. 
 Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edifici complementari 5: Activitats artesanals; activitats artístiques; i activitats de 
restauració. Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edifici complementari 7: Habitatge familiar; establiment de turisme rural i activitats 
artístiques. 
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 UTM:   X = 399387     Y = 4581264 https://maps.google.es/maps?q=41.377018,1.796629&num=1&t=h&z=17 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Conjunt d’edificacions amb jardí davanter i pati interior, en part tancat amb un baluard, format per la 
masia antiga, un edifici residencial amb les característiques pròpies de l’arquitectura urbana de finals 
de segle XIX i construccions agrícoles complementàries. La masia antiga originalment es podia assimilar 
al grup II.2 de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal (masia antiga) de planta sensiblement rectangular, compost de planta baixa, primera i 
golfes amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a la façana principal. Volum sobreaixecat 
corresponent al que va ser la crugia central d’una masia del tipus basilical, a la qual es va eliminar la 
crugia de l’esquerra al construir-se la masia nova. 

Edifici principal (masia nova) de planta quadrada, de tres crugies perpendiculars a la façana principal, 
compost de planta baixa, primera i segona, amb coberta a dues vessants de carener paral·lel a la 
façana principal. 

Edifici complementari de planta en forma d’ela, compost de planta baixa i de planta baixa i primera 
amb coberta a dues vessants, el cos de llevant, i a una vessant, el cos de migdia. 

Edifici complementari adossat a la cara de llevant de la masia antiga, de planta rectangular i única 
amb cobertes a una i dues vessants. 

Edifici complementari de dos cossos adossats a la cara nord de la masia antiga, de planta irregular i 
única amb cobertes a una i dues vessants. 

Edifici complementari situat a nord, tancant el baluard, de planta única de forma rectangular 
trapezoïdal amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a ponent, tancant el baluard, de planta única rectangular i allargada amb 
coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a ponent, a continuació del descrit anteriorment, de planta única 
rectangular amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a la façana. 

Conjunt de petits cossos complementaris i escales, situats entre l’edifici descrit anteriorment i la 
masia nova, de plantes rectangulars i úniques amb cobertes planes i a una vessant. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i maó. Forjats unidireccionals de fusta. Tirants metàl·lics (planta 2a masia 
nova). Cobertes de teula àrab i de plaques de fibrociment. 

FAÇANES  

Façana principal de la masia antiga, orientada a migdia. A la planta baixa, portal d’arc de mig punt a 
la dreta, porta a llinda a l’esquerra i dos finestres a llinda al centre. A la planta primera, tres finestres 
a llinda de diferent dimensió. A la planta golfes, tres finestres compostes simètricament, amb brancals 
de maó i arc de maó a plec de llibre. 

Façana principal de la masia nova, orientada a migdia, composta simètricament sobre tres eixos 
verticals amb les obertures decreixents. A la planta baixa, portal central a llinda flanquejat per una 
finestra a cada costat, a llinda i amb reixa. A les dues plantes superiors, tres balcons amb llosana 
volada, reixes de forja i obertures a llinda, amb els brancals simulant columnes estriades i coronament 
amb trencaaigües amb fris triangular acabat amb arquet decorat amb dibuixos esgrafiats. Paraments 
estucats simulant cantoneres a les arestes verticals, bandes horitzontals a la planta baixa i 
especejament a trencajunt a les plantes superiors. Cornises longitudinals a l’alçada dels balcons. 
Coronament de l’edifici amb cornisa sustentada amb permòduls, baranes de ceràmica de balustres de 
motlle pla a cada costat, i frontis central acabat amb arquet rebaixat on hi ha pintat l’escut de les 
quatre barres catalanes inscrit en un cercle. 

La resta de façanes de la masia nova es presenten sense decorar, amb obertures a llinda, algunes 
reformades. 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
FAÇANES  

Façanes de l’edifici en forma d’ela, compostes amb sòcol de pedra d’aparell poligonal, parament de 
paredat vist i conjunts d’obertures, generalment d’arc de mig punt, formades amb maó vist i 
emmarcades amb paraments del mateix material. 

La resta de façanes dels edificis complementaris presenta en general els paraments de paredat comú 
vist amb poques obertures, generalment d’arc de mig punt i rebaixat de maó. Destaca la portalada 
situada a nord formada amb un parament de maó vist i un arc de mig punt a sardinell coronat per una 
petita marquesina amb coberta a quatre vessants sustentada per biguetes mènsula. Damunt de l’arc, 
hi ha la data de 1950. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Embigats de fusta. Tancaments de fusta. Balustres de ceràmica. Pedra. Persianes 
de fusta de corda i de llibret. Baranes i reixes de ferro forjat. Teula àrab i fibrociment. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat, aigua potable. Telefonia. Clavegueres. Enllumenat públic. 

ENTORN  

Vinyes a tocar de la masia, al peu del camí de Sant Pau d’Ordal, pel qual també s’accedeix al carrer de 
Cal Rovira. Al davant de la façana de migdia de la masia, pou, jardí amb gespa tancat amb xiprers, 
piscina i nombrosos peus arboris entre els quals destaquen les palmeres i els xiprers. A un costat de la 
portalada sud, xiprer rellevant. 

CONTEXT  

Situada en una posició de carener entre el torrent de la Font del Raig, afluent del de Sant Pau, i el 
torrent de can Massana o de Cantallops, envoltada de vinyes. Aproximadament a 500 metres del poble 
de Sant Pau d’Ordal i a 800 metres de la carretera nacional. Molt propera al carrer del mateix nom. 
Està inclosa en la subunitat de paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès, definida en el Pla 
Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat a través d’un camí pavimentat en bon estat que té el seu origen en la carretera N-340. 
També s’accedeix des del poble de Sant Pau d’Ordal a través d’un camí pavimentat en bon estat que 
té el seu origen a l’Església de Sant Pau d’Ordal, al sud del poble.  

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per la seva aparença externa, la masia està en bon estat de conservació. Entorn acurat. 
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001511100CF98B0001XR 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

URBANA 
 
 
 

1.940 m2 
 
 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) 

Elements a protegir 

Elements singulars del patrimoni arquitectònic (Núm. 113) 

PROTECCIÓ EXISTENT  

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català d’acord amb la 
disposició addicional primera de la Llei 9/93 de 30 de setembre. 

Bé integrant de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. (Núm. 4813) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Dos habitatges de primera residència. Celler vitivinícola. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatges vinculats a una explotació agrícola. Habitatges de primera residència. Celler 
vitivinícola. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Titularitat privada. Ocupat per la propietat. 
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INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 
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ÈPOCA  

Masia antiga del segle XVIII. Masia nova finals del segle XIX. Edificis complementaris de 1950. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

La masia tenia contractes censals amb els propietaris de les cases del carrer de Can Rovira. 

La fàbrica de la masia antiga és de finals del segle XVIII, a la qual, la segona meitat del segle XIX, s’hi 
va adossar la nova masia bastida amb llenguatge de l’eclecticisme. El conjunt es va concloure l’any 
1950 amb l’edifici de cellers i la tanca del baluard, seguint una estètica de record noucentista. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica can Rovira de la Serra amb el nom de 
Can Rovira i la descriu en la categoria alqueria (casa de labor) com un edifici de tres plantes habitat 
contínuament, situat a 1 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de Casas den Rovira, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Carrer del Rovira, en el mapa 
planimètric del municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 
del Instituto Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat 
de Catalunya) realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

L’any 1763 Pau Rovira de la Serra era regidor del terme de Subirats. 

L’any 1797 el propietari era Josep Rovira de la Serra i Mata i després ho va ser el seu fill Pau Rovira de 
la Serra i Mitjans. 

L’any 1808 Pau Rovira de la Serra era batlle del terme de Subirats. 

A la casa, hi visqué el metge de Subirats Ramon Bofill Font (1923-2013), casat amb la pubilla M. Àngels 
Rovira Riba. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, JOAN i altres. Pla General d’Ordenació Municipal de Subirats. Ajuntament de 
Subirats, 1981. 

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, JOAN, i altres. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2, Alt 
Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1986. 

LLORACH i SANTIS, SALVADOR. Subirats. Visió general d’un municipi de l’Alt Penedès. Edita 
Ajuntament de Subirats, 1988. 

HUERTA i MARTIN, CARME. Pobles de Subirats. Calendari 1991. Edita Ajuntament de Subirats, 1990. 

COLOMÉ, JOSEP. Els móns d’Isidre Mata del Racó. Notes d’un propietari pagès al Penedès a la fi de 
l’Antic Règim. Transcripció de Raimon Soler. IEP Estudis i Documents, vol XIV; Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia. Història de la Vila núm. 4. Ed. Aj. de Subirats; Aj. de Sant Sadurní d’Anoia i Institut 
d’Estudis Penedesencs. 1997. 



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
727

 
c-69 CAN ROVIRA DE LA SERRA 

Sant Pau d’Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
BIBLIOGRAFIA  

FERRAN MÈLICH, ANTONI i altres. Pla Director supramunicipal de Sostenibilitat. Mancomunitat de 
Municipis de l’Alt Penedès. 2005 (Suport CD-Rom). 

TRÍADE SERVEIS CULTURALS. Inventari del Patrimoni Cultural de Subirats. Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona. 2007. 

QUEROL i ROVIRA, CARLES. Subirats. Conèixer el seu atractiu, viure’l i gaudir-lo. Edita Ajuntament de 
Subirats. 2008. 

RUIZ CALZADO, DIEGO, i altres. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Ajuntament de 
Subirats. 2013. 

www.poblesdecatalunya.cat 

CATÀLEGS I INVENTARIS  

Forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni arquitectònic. Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Número de registre 4813. 

Forma part de la relació d’elements singulars del patrimoni arquitectònic a incloure en el Catàleg de 
béns a protegir del POUM de Subirats. Núm. 113. 

Formar part de l’inventari del Patrimoni Cultural i Natural de Subirats de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona (2007). Núm. 113. 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

Fotografies de l’any 1979. Arxiu fotogràfic d’Estudi Hèlix. 
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c-69 CAN ROVIRA DE LA SERRA 
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VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

CAN ROVIRA DE LA SERRA és una masia situada en una posició de carena entre 
el torrent de la Font del Raig, afluent del de Sant Pau, i el torrent de Can 
Massana o de Cantallops, envoltada de vinyes, al peu del camí de Sant Pau 
d’Ordal i molt propera al nucli rural del carrer de Can Rovira, al poble de Sant 
Pau d’Ordal i a la carretera nacional. 

Històricament, CAN ROVIRA DE LA SERRA va originar, dins del procés de 
colonització de la vinya, el petit nucli del carrer de Cal Rovira, format amb 
una petita estructura urbana i amb tipologies arquitectòniques similars a les 
que bastiren molts dels assentaments rurals formats al Penedès en aquesta 
època. Al llarg dels segles XVIII i XIX, es té coneixement que alguns dels 
propietaris de la masia, que té els seus orígens al segle XVIII, van participar 
activament en la vida política del terme de Subirats. 

El conjunt d’edificacions que conforma CAN ROVIRA DE LA SERRA presenta les 
característiques pròpies de les construccions rurals de la zona, i constitueix un 
element de referència dels paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt 
Penedès, participant a la vegada de les rutes vitivinícoles de Subirats. 

L’arquitectura de CAN ROVIRA DE LA SERRA resta actualment definida per 
l’antiga masia –al seu dia de tipus basilical– bastida com a conseqüència de 
l’expansió agrícola del segle XVIII, i per la masia nova, construïda a finals del 
segle XIX, utilitzant el llenguatge de l’eclecticisme, amb models compositius i 
ornamentals propis de l’arquitectura urbana de l’època. Acompanyen 
aquestes construccions els edificis de 1950, bastits amb sensibilitat i estètica 
de record noucentista. 

Atenent els aspectes mediambientals i socials, la preservació de CAN ROVIRA 
DE LA SERRA empara una explotació agrària i una activitat vinculada amb el 
territori, afavorint el reequilibri territorial i econòmic i el manteniment de la 
població en l’àmbit rural. CAN ROVIRA DE LA SERRA forma part d’un teixit 
rural amb característiques ambientals pròpies, i la seva preservació garanteix, 
en la part que li correspon, el manteniment del territori rural. 

Els valors esmentats, arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics i 
socials, justifiquen la preservació de CAN ROVIRA DE LA SERRA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X X
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DE PROTECCIÓ 
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Ortofotomapa (vol 2011) 

 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE EDIFICI
COMPLEMENTARI ENTORN

E: 1/1000
PROTECCIÓ

A

6 12

C

B
D

A

5

4

3

2

7
1
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CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL 1  EDIFICI PRINCIPAL 2 
   VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA R 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR R 
FAÇANES A  B  FAÇANES  A  B 
COMPOSICIÓ  MO    COMPOSICIÓ  R  MO 

OFICIS  MO    OFICIS  R  MO 
MATERIAL  R    MATERIAL  R  MO 
TEXTURA/COLOR  R    TEXTURA/COLOR  R  MO 
FAÇANES C  D  FAÇANES  C  D 
COMPOSICIÓ      COMPOSICIÓ  MO  MO 

OFICIS      OFICIS  MO  MO 
MATERIAL      MATERIAL  MO  MO 
TEXTURA/COLOR      TEXTURA/COLOR  MO  MO 
 

EDIFICIS COMPLEMENTARIS 1 2 3i7 4 5i6  ENTORN 
   VOLUMETRIA  RELACIÓ 
 R R R R R   R 

PERÍMETRE  ORGANITZACIÓ 
 M M M R R   R 

COBERTA  ELEMENTS 
FORMA R R MO R R  Jardí amb els principals arbres R 

MATERIAL/COLOR R R R S R  Xiprer a tocar de la façana nord R 

FAÇANES    
COMPOSICIÓ R MO R R MO    

OFICIS R MO R R MO    

MATERIAL R MO R R MO    

TEXTURA/COLOR R MO R R R    

 

CATEGORIA DE 
MANTENIMENT 

CATEGORIA 
DE RESPECTE 

CATEGORIA 
DE MODIFICACIÓ 

CATEGORIA 
DE SUBSTITUCIÓ 

CATEGORIA 
DE DEMOLICIÓ M R MO S D 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès agrícola 
(Clau 8). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

Les accions constructives que duguin a terme la categoria de substitució prescrita seran respectuoses 
amb l’edifici principal i edificis complementaris, tant en la seva forma i composició com en la 
utilització de materials, textures i colors. 

La configuració dels conjunts d’arbres compresos dins l’àmbit de protecció, que formen agrupacions o 
alineacions, restaran especialment protegits, no admetent-se’n la substitució. 
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

S’admeten els usos següents: 

Edificis principals 1 i 2: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats 
d’educació en el lleure; equipaments i serveis comunitaris; 
activitats artístiques; i activitats de restauració. 

Edificis complementaris 1, 2, 3 i 6: Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edificis complementaris 4 i 5: Activitats artesanals; activitats artístiques; i activitats de 
restauració. Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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c-70 CAN MASSANA DE LA CASA VELLA 

Cantallops 
IDENTIFICACIÓ 
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 UTM:   X = 399855     Y = 4580682 https://maps.google.es/maps?q=41.371181,1.802262&num=1&t=h&z=17 
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c-70 CAN MASSANA DE LA CASA VELLA 

Cantallops 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Conjunt d’edificacions en part tancades amb un baluard, format per la masia antiga, un edifici 
residencial amb característiques pròpies de l’arquitectura urbana de finals del segle XIX i construccions 
agrícoles complementàries. La masia antiga és assimilable al grup II.2 de la classificació tipològica de 
Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal (masia antiga) de planta rectangular d’aproximadament 19 m x 11 m, de tres crugies, 
la central paral·lela a façana, partida per un arc apuntat, i les laterals perpendiculars a la façana. Cos 
de la crugia central compost de planta baixa, primera i golfes amb coberta a dues vessants de carener 
perpendicular a la façana i crugies laterals de planta baixa i primera, amb coberta a una vessant, 
seguint l’estructura de tipus basilical. 

Edifici principal (masia nova) situat a ponent de la masia antiga, de planta quadrada, 
d’aproximadament 12 m x 12 m, de tres crugies perpendiculars a la façana principal, compost de 
planta baixa, primera i segona, amb coberta a dues vessants de carener paral·lel a la façana principal 
de la qual sobresurt una torratxa. 

Edifici complementari adossat a la cara de llevant de l’antiga masia, de planta rectangular i única, 
amb coberta a una vessant amb el terç central pla integrat en la coberta inclinada. 

Edifici complementari adossat a la cara nord de l’antiga masia, de planta rectangular i única, format 
per diferents cossos, el central amb coberta a dues vessants i els laterals amb cobertes a una vessant. 

Edifici complementari, adossat als cossos anteriorment descrits, de planta única de forma rectangular 
allargada amb coberta a dues vessants de carener est-oest. 

Edifici complementari adossat a la cara nord de la masia nova, de planta sensiblement rectangular, 
compost de planta baixa i primera amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari aïllat situat a ponent de la masia nova destinat a galliner, de planta única en 
forma d’ela, amb coberta a una vessant. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i maó. Arcs de pedra. Forjats unidireccionals a fusta. Cobertes de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal de la masia antiga, orientada sensiblement a migdia, amb la crugia de llevant més 
ampla que la de ponent. A la planta baixa, portal de pedra d’arc de mig punt adovellat, centrat amb el 
pinyó de la crugia central, flanquejat per una finestra a ponent i dues a llevant, una de les quals és de 
dimensió més petita. A la planta primera, finestra central, sobre l’eix del portal, flanquejada per una 
finestra a ponent i dues a llevant, una de les quals és de dimensió més petita. 

Totes les finestres de la planta baixa i primera són a llinda amb ampits, brancals i llindes de pedra. A 
la planta golfes, tres finestres d’arc de mig punt de maó a plec de llibre, compostes simètricament 
sota el pinyó. La finestra central és de dimensions més grans i presenta una pedra sobre l’arc amb la 
inscripció “Any 1783”. Cantoneres de pedra a les arestes de llevant i de ponent. 

Façana de la masia antiga orientada sensiblement a ponent, amb una finestra a la planta baixa i tres a 
la primera, totes a llinda, una emmarcada amb pedra. Façanes est i nord amb edificis complementaris 
adossats; a la façana nord, dos finestres a la planta golfes. 

Façana principal de la masia nova, orientada a migdia, composta simètricament sobre tres eixos 
verticals amb les obertures decreixents. A la planta baixa, portal central d’arc rebaixat de pedra, 
flanquejat per una finestra d’arc rebaixat amb reixa a cada costat. A les dues plantes superiors, balcó 
central (el de la planta primera més gran) amb llosana volada, reixes de fosa i obertures a llinda; i els 
balcons laterals ampitadors amb barana de balustres de motlle pla i obertura a llinda. A les obertures 
dels balcons de la planta primera, trencaaigües triangular acabat amb arquet. Sota el balcó central de 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
FAÇANES  

la planta primera, mènsula central amb la data “1893” i les inicials “CM”. Paraments estucats amb 
regruix a les arestes verticals cantoneres i bandes horitzontals a la planta baixa. Cornises horitzontals i 
regruixos a l’alçada dels balcons. Coronament de l’edifici amb cornisa i tres mòduls de barana de 
balustres de motlle pla separats per agulles d’obra. 

Façanes nord, est i oest de la masia nova, amb obertures a llinda sense compondre i alguns 
coronaments amb barana de balustres de motlle pla. Torratxa de planta rectangular coronada amb 
barana de balustres de motlle pla i agulles d’obra als angles. 

La resta de façanes dels edificis complementaris presenta paraments llisos amb poques obertures, la 
majoria de llinda i algunes d’arc rebaixat. 

Portal del baluard amb arc carpanell molt rebaixat de maó a plec de llibre i brancals de pedra, coronat 
per una petita marquesina de teula àrab a dues vessants. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Embigats de fusta. Pedra a finestres i arc. Tancaments de fusta. Balustres de 
morter de motlle pla. Persianes de fusta, de corda i de llibret. Reixes de forja i de ferro fos. Teula 
àrab i fibrociment. 

ELEMENTS SINGULARS  

A l’interior de la masia antiga: arc apuntat, llar de foc de rotllo i festejadors a la finestra sobre el 
portal adovellat. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Aigües residuals recollides a fossa sèptica. 

ENTORN  

Vinyes a tocar de la masia. Portalada del baluard principal pel cantó de llevant i reixat d’entrada pel 
cantó de migdia, amb gerros ornamentals de ceràmica i pinyes vidriades. Jardí amb gespa al davant de 
les façanes principals, amb pou, i un conjunt d’arbres on destaquen dos pins i diverses moreres. 

CONTEXT  

Situada en una plana de vinyes, a molts pocs metres del nucli de Cantallops, de la carretera nacional i 
del límit amb el terme municipal d’Avinyonet del Penedès. Propera a la masia can Rovira de la Serra. 
Està inclosa en la subunitat de paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès, definida en el Pla 
Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat a través d’un camí sense pavimentar en bon estat que té el seu origen a la carretera N-340 
dins de la travessera urbana del nucli de Cantallops. També s’accedeix des del poble de Sant Pau 
d’Ordal pel camí que va al carrer de can Rovira i la masia de can Rovira de la Serra. 

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per la seva aparença externa, la masia està en bon estat de conservació. Els paraments de les façanes 
de la masia nova presenten deficiències. 
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
08273A016000060001WB 
08273A016000060000QL 

 
 

 
16 
 
 

 
6 
 
 

URBANA 
RÚSTICA 

 
 

1.712 m2 
180.397 m2 

 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) 

Elements a protegir 

Elements singulars del patrimoni arquitectònic (Núm. 105) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 1) 

PROTECCIÓ EXISTENT  

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català d’acord amb la 
disposició addicional primera de la Llei 9/93 de 30 de setembre. 

Bé integrant de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. (Núm. 4821) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Dos habitatges de primera residència i un habitatge de segona residència. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatges vinculats a una explotació agrícola. Habitatges de primera residència i 
habitatge de segona residència. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Titularitat privada. Ocupat per la propietat. 
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ÈPOCA  

Masia antiga, 1733 o 1783. Masia nova, 1893. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

En algunes publicacions locals, es dóna com a data de construcció de la masia l’any 1733, tot i que la 
data de la façana és 1783. Va ser bastida per Joan Massana. 

La masia nova es deuria iniciar l’any 1892 tal i com consta en algunes publicacions. A la façana, 
apareix clarament la data de 1893 i les inicials CM corresponents al propietari que va bastir la casa: 
Cristòfor Massana. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica can Massana de la Casa Vella amb el 
nom de can Massana i la descriu en la categoria alqueria (casa de labor) com un edifici de tres plantes 
habitat contínuament, situat a 2 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Massana, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Casa de Masana, en el mapa planimètric 
del municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

El cognom Massana, molt comú al terme de Subirats i el seu entorn, és originari de can Massana de la 
Casa Vella. 

Es tenen les primeres notícies històriques de la família Massana a partir de l’any 1550, quan Joan 
Massana va construir el maset del curt, actualment en ruïnes. 

En el fogatge de la parròquia de Sant Pau d’Ordal de 1553, apareix com a cap de família Joan Massana. 

Segles més tard, Joan Massana va aixecar la masia antiga l’any 1733 o 1783. 

En els llibres de notes d’Isidre Mata del Racó, s’esmenta, l’any 1793, a Eudald Massana de la Casa 
Vella. 

L’any 1796, en els llibres esmentats, apareix, igualment, Eudald Massana de la Casa Vella i Vendrell, el 
nom del qual fou un dels quals es van gravar en la campana grossa de l’Església de Sant Pau d’Ordal. 

L’any 1802 continua com a propietari de la masia, Eudald Massana de la Casa Vella i Vendrell. 

L’any 1820, el propietari de la masia era Pere Massana Petit, en l’època en què es va construir la 
Cotxeria, edifici situat dins de la finca de can Massana de la Casa Vella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 

CAMPS i ARBOIX, JOAQUIM. Les cases pairals catalanes. Editorial Destino. Barcelona, 1976. 

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, JOAN i altres. Pla General d’Ordenació Municipal de Subirats. Ajuntament de 
Subirats, 1981. 
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ROSSELLÓ i RAVENTÓS, JOAN. El patrimoni arquitectònic de Subirats. Calendari 1985. Edita 
Ajuntament de Subirats, 1984. 

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, JOAN, i altres. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2, Alt 
Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1986. 

LLORACH i SANTIS, SALVADOR. Subirats. Visió general d’un municipi de l’Alt Penedès. Edita 
Ajuntament de Subirats, 1988. 

LLORAC i SANTIS, SALVADOR. La demografia a l’antic terme de Subirats, segons els fogatges de 1497, 
1515 i 1553. Miscel·lània penedesenca. Vol. XI, 1988. 

Gran Penedès n. 24. Butlletí de l’Institut d’Estudis Penedesencs. Abril-maig 1991. 

COLOMÉ, JOSEP. Els móns d’Isidre Mata del Racó. Notes d’un propietari pagès al Penedès a la fi de 
l’Antic Règim. Transcripció de Raimon Soler. IEP Estudis i Documents, vol XIV; Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia. Història de la Vila núm. 4. Ed. Aj. de Subirats; Aj. de Sant Sadurní d’Anoia i Institut 
d’Estudis Penedesencs. 1997. 

FERRAN MÈLICH, ANTONI i altres. Pla Director supramunicipal de Sostenibilitat. Mancomunitat de 
Municipis de l’Alt Penedès. 2005 (Suport CD-Rom). 

TRÍADE SERVEIS CULTURALS. Inventari del Patrimoni Cultural de Subirats. Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona. 2007. 

QUEROL i ROVIRA, CARLES. Subirats. Conèixer el seu atractiu, viure’l i gaudir-lo. Edita Ajuntament de 
Subirats. 2008. 

RUIZ CALZADO, DIEGO, i altres. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Ajuntament de 
Subirats. 2013. 

www.poblesdecatalunya.cat 

CATÀLEGS I INVENTARIS  

Forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni arquitectònic. Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Número de registre 4821. 

Forma part de la relació d’elements singulars del patrimoni arquitectònic a incloure en el Catàleg de 
béns a protegir del POUM de Subirats. Núm. 105. 

Forma part de la relació d’edificacions susceptibles de ser incloses en el Catàleg de masies i cases 
rurals del POUM de Subirats (2013). Núm. 1. 

Formar part de l’inventari del Patrimoni Cultural i Natural de Subirats de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona (2007). Núm. 105. 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

Fotografies de l’any 1979. Arxiu fotogràfic d’Estudi Hèlix. 
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Fotografies de l’any 1979. Arxiu fotogràfic d’Estudi Hèlix. 
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CAN MASSANA DE LA CASA VELLA és una masia situada en una plana de vinyes 
a pocs metres del nucli de Cantallops, de la carretera nacional i del límit amb 
el terme municipal d’Avinyonet del Penedès. 

Els orígens històrics de la masia de CAN MASSANA DE LA CASA VELLA són del 
segle XVIII, tot i que de la família se’n té notícia des de mitjans del segle XVI. 
Tanmateix, es coneix que al llarg dels segles XVIII i XIX, els propietaris de la 
masia van participar de la vida col·lectiva del municipi de Subirats. 

L’arquitectura de CAN MASSANA DE LA CASA VELLA està representada per dues 
construccions rellevants: l’antiga masia, construïda el 1783 i la casa que 
actualment constitueix la masia nova, construïda el 1893. Aquesta dualitat de 
construccions principals que també en presenta en altres masies del terme de 
Subirats, és conseqüència de la nova imatge social que volen aparentar alguns 
dels propietaris rurals a finals del segle XIX, la qual es concreta amb la 
construcció d’una nova residència familiar bastida d’acord amb les tipologies 
urbanes de l’època, relegant la masia històrica a les funcions secundàries de 
masoveria. 

L’antiga masia de CAN MASSANA DE LA CASA VELLA respon al model 
tradicional de tipus basilical de l’expansió agrícola del segle XVIII amb 
elements rellevants de pedra com l’arc de mig punt adovellat, les finestres de 
la façana de migdia i l’arc apuntat de l’interior. La masia nova, en 
contraposició, utilitza el llenguatge de l’eclecticisme amb elements 
compositius i ornamentals propis de l’arquitectura urbana preponderant en la 
segona meitat del segle XIX. 

El conjunt d’edificacions que conforma CAN MASSANA DE LA CASA VELLA, 
constitueix una peça de referència del paisatge vitivinícola de la plana de 
l’Alt Penedès amb una volumetria que, tot i les diferències estilístiques que 
abasta, s’integra en l’àmbit agrícola en el qual s’emplaça. 

Des del punt de vista mediambiental i social, la preservació de CAN MASSANA 
DE LA CASA VELLA reforça un teixit rural amb característiques ambientals 
pròpies, empara una explotació agrària vinculada amb el territori, afavorint el 
reequilibri territorial i econòmic, i el manteniment de la població en l’àmbit 
rural; és una garantia per al manteniment del territori. 

Els valors esmentats, arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics i 
socials, justifiquen la preservació de CAN MASSANA DE LA CASA VELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X X
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Ortofotomapa (vol 2011) 

 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE EDIFICI
COMPLEMENTARI ENTORN

E: 1/1000
PROTECCIÓ

A
5

2 1

B

D

A

B
C

4
3

1

2



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
744 

 
c-70 CAN MASSANA DE LA CASA VELLA 

Cantallops 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL 1  EDIFICI PRINCIPAL 2 
   VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA R 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR R 
FAÇANES A  B  FAÇANES  A  B 
COMPOSICIÓ  R  MO  COMPOSICIÓ  R  MO 

OFICIS  R  MO  OFICIS  R  MO 
MATERIAL  R  R  MATERIAL  R  MO 
TEXTURA/COLOR  R  R  TEXTURA/COLOR  R  MO 
FAÇANES C  D  FAÇANES  C  D 
COMPOSICIÓ  MO    COMPOSICIÓ  MO  MO 

OFICIS  MO    OFICIS  MO  MO 
MATERIAL  MO    MATERIAL  MO  MO 
TEXTURA/COLOR  MO    TEXTURA/COLOR  MO  MO 
 

EDIFICIS COMPLEMENTARIS   1a4 5  ENTORN 
   VOLUMETRIA  RELACIÓ 

 R S   R 

PERÍMETRE  ORGANITZACIÓ 
 M S   R 

COBERTA  ELEMENTS 
FORMA R S  Jardí amb els principals arbres i pou R 

MATERIAL/COLOR R S  Baluard principal R 

FAÇANES  Reixat d’entrada del cantó sud R 
COMPOSICIÓ MO S    

OFICIS MO S    

MATERIAL MO S    

TEXTURA/COLOR MO S    

 

CATEGORIA DE 
MANTENIMENT 

CATEGORIA 
DE RESPECTE 

CATEGORIA 
DE MODIFICACIÓ 

CATEGORIA 
DE SUBSTITUCIÓ 

CATEGORIA 
DE DEMOLICIÓ M R MO S D 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès agrícola 
(Clau 8). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

Les accions constructives que duguin a terme la categoria de substitució prescrita seran respectuoses 
amb l’edifici principal i edificis complementaris, tant en la seva forma i composició com en la 
utilització de materials, textures i colors. 

La configuració dels conjunts d’arbres compresos dins l’àmbit de protecció, que formen agrupacions o 
alineacions, restaran especialment protegits, no admetent-se’n la substitució. 
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

S’admeten els usos següents: 

Edificis principals 1 i 2: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats 
d’educació en el lleure; equipament i serveis comunitaris; 
activitats artístiques; i activitats de restauració. 

Edificis complementaris 1, 4 i 5: Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edificis complementaris 2 i 3: Activitats artesanals; activitats artístiques; i activitats de 
restauració. Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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 UTM:   X = 400001     Y = 4580692 https://maps.google.es/maps?q=41.371479,1.80414&num=1&t=h&z=17 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edifici aïllat que va ser un antic establiment de quadres i cavallerisses del servei de diligències-correu 
de Barcelona a València. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta rectangular allargada, compost de planta baixa i primera amb coberta a una 
vessant, actualment lleugerament per sota de la rasant de la carretera a la qual confronta. 

Edifici complementari adossat a la façana de ponent de l’edifici principal, de planta rectangular i 
única amb coberta a una vessant, situat en dos nivells inferiors al d’implantació de l’edifici principal. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Paredat comú i maó. Forjats unidireccionals de fusta. Cobertes de teula àrab i de plaques asfàltiques. 

FAÇANES  

Façana principal orientada sensiblement a llevant coronada amb ràfec formada per dos portals, un 
d’arc rebaixat i un a llinda a la planta baixa i quatre finestres petites a llinda a la planta primera. Al 
costat del portal d’arc rebaixat, plafó de ceràmica modern amb la inscripció “Any 1820. La cotxeria”. 

Façana posterior orientada sensiblement a ponent, amb el cos complementari adossat, i tres finestres 
horitzontals amb reixa i una finestra petita amb llinda de fusta, a la planta primera. 

Façanes laterals amb obertures a llinda, ocupades actualment, en part, per anuncis publicitaris. 

Les façanes de l’edifici complementari presenten dos portals a llinda, a la cara sud, i una finestra a 
llinda, a la cara nord. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Embigats de fusta. Biguetes de formigó. Tancaments de fusta i metàl·liques, 
reixes de ferro. Teula àrab i plaques asfàltiques. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Clavegueres. 

ENTORN  

Vinyes a tocar de les construccions i influència directa de la carretera nacional. 

CONTEXT  

Situada dins del barri de Cantallops, al peu de la carretera nacional i del camí de can Massana de la 
Casa Vella. Està inclosa en la subunitat de paisatges vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès, definida 
en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accessible directament des de la carretera N-340 al barri de Cantallops. 

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per la seva aparença externa, l’edifici presenta algunes deficiències. 
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Cantallops 
DADES CADASTRALS, 

URBANÍSTIQUES I USOS 

FITXA
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001600200DF08A0001GJ 
08273A016000220000QJ 

 
 

 
16 
 
 

 
22 
 
 

URBANA 
RÚSTICA 

 
 

409 m2 
17.822 m2 

 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) 

Elements a protegir 

Elements singulars del patrimoni arquitectònic (Núm. 170) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Habitatge de primera residència. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Establiment de quadres i cavallerisses del servei de diligències-correu. Residencial. Habitatge de 
primera residència. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Titularitat privada. Ocupat per la propietat. 
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c-71 LA COTXERIA 

Cantallops 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

1820. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

La Cotxeria és un establiment vinculat a la diligència-correu que cobria el trajecte entre Barcelona i 
València. 

El 30 de juny de 1818 es va publicar l’anunci, a la ciutat de Barcelona, de l’establiment del servei que 
a partir del dimarts 30 de juny de 1818 sortia tots els dimarts i dissabtes a les mateixes hores de 
Barcelona i de València. La va fundar una societat barcelonina i va ser la primera diligència existent a 
Espanya. Els seients es despatxaven a la fonda de l’Escut de França oberta al carrer Nou de Sant 
Francesc. Les diligències sortien de Barcelona i de València els dimarts a les vuit del vespre i els 
dissabtes a la una del migdia, amb la previsió d’arribar a ambdues ciutats, els primers els divendres a 
les nou del matí i els segons, els dimarts a les quatre de la matinada. Tenien vuit seients, sis interiors i 
dos exteriors. El bitllet costava dinou duros per als seients interiors i quinze per als exteriors, per als 
viatgers que feien tot el viatge. Per als viatgers que s’aturaven en pobles intermedis, el preu era de 
set rals de billó per llegua (≈ 6,17 Km) els seients interiors, i cinc rals i mig els exteriors. 

L’any 1820, la societat de les diligències va demanar a Pere Massana Petit de can Massana de la Casa 
Vella que fes construir una casa-cotxera amb quadres i cavallerisses a la seva finca, lloc apropiat per a 
poder preparar la pujada a les costes del port d’Ordal. El propietari va accedir a la demanda, si bé 
condicionant-ho al fet que la construcció fos a peu de carretera, la qual cosa fou acceptada per la 
societat barcelonina de les diligències. 

Hi ha constància gràfica de la masia, sense que vagi acompanyada del seu nom, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, sense que vagi acompanyada del seu nom, en el mapa planimètric 
del municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

BIBLIOGRAFIA  

COROLEU, JOSÉ. Memorias de un menestral de Barcelona (1792-1854). La Vanguardia, 10 de juny de 
1888. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 

TRÍADE SERVEIS CULTURALS. Inventari del Patrimoni Cultural de Subirats. Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona. 2007. 
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c-71 LA COTXERIA 

Cantallops  
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

LA COTXERIA és una construcció situada dins del barri de Cantallops a tocar de 
la carretera nacional i del camí de can Massana de la Casa Vella. 

Els orígens històrics de l’edificació són de l’any 1820, any en què es va bastir 
a peu de carretera un establiment de quadres i cavallerisses al servei de les 
diligències-correu que feien el trajecte de Barcelona a València. 

L’arquitectura de LA COTXERIA és extremadament senzilla basada en un cos 
paral·lelepípede amb coberta a una vessant, integrat amb les construccions 
del barri de Cantallops i sense efectes negatius en el paisatge agrícola del seu 
darrere. 

Els valors històrics de LA COTXERIA justifiquen la seva preservació. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X
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DE PROTECCIÓ 
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Ortofotomapa (vol 2011) 
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c-71 LA COTXERIA 

Cantallops  
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA
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CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICI COMPLEMENTARI    1 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA R 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR S 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  MO  MO  COMPOSICIÓ S 

OFICIS  MO  MO  OFICIS S 
MATERIAL  MO  MO  MATERIAL S 
TEXTURA/COLOR  MO  MO  TEXTURA/COLOR S 
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  MO  MO       

OFICIS  MO  MO       
MATERIAL  MO  MO       
TEXTURA/COLOR  MO  MO       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 MO   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
    
    S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

    
    D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès agrícola 
(Clau 8). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

Les accions constructives que duguin a terme la categoria de substitució prescrita seran respectuoses 
amb l’edifici principal i edificis complementaris, tant en la seva forma i composició com en la 
utilització de materials, textures i colors. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

S’admeten els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; equipament i 
serveis comunitaris; activitats artístiques; i activitats de 
restauració 

Edifici complementari: Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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c-72 CAN RAVELLA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
 UTM:   X = 402682     Y = 4583285 https://maps.google.es/maps?q=41.395347,1.835715&num=1&t=h&z=17 
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c-72 CAN RAVELLA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Conjunt d’edificacions envoltades d’un gran jardí tancades amb un baluard, format per la casa 
senyorial neoclàssica, la masoveria i dependències vitivinícoles. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta quadrada (d’aproximadament 17 m x 17 m), compost de planta soterrani, 
planta baixa sobreaixecada, i planta primera, amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a 
la façana principal, de la qual sobresurten, per la cara est, dues torres d’una planta més, amb coberta 
de pavelló, una torre sensiblement central coronada amb merlets i el cos de la capella. Adossada a 
l’extrem oest de la façana principal, cos de planta rectangular compost de planta baixa i entresòl i una 
galeria superior amb coberta a una vessant. Adossada a la cara nord, cos de planta rectangular i única 
acabat amb terrat pla. 

Edifici complementari, adossat a cos de galeria situat a sud-oest de l’edifici principal, de planta 
rectangular i única, amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari adossat a l’anteriorment descrit, de planta rectangular, compost de planta 
baixa i primera amb coberta a una vessant, del qual sobresurt pel cantó sud-oest una torre de planta 
quadrada acabada amb merlets. 

Edifici complementari, adossat al mur sud-oest del baluard, de planta sensiblement rectangular 
allargada, compost de planta baixa i planta primera amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari adossat al mur sud del baluard, de planta quadrada i única, amb coberta a una 
vessant. 

Edifici complementari situat a la dreta del portal sud del baluard, de planta trapezoïdal i única, amb 
coberta a dues vessants de carener paral·lel a la façana. 

Edifici complementari adossat a l’anteriorment descrit, de planta sensiblement quadrada i única, amb 
coberta a  dues vessants de carener perpendicular a la façana. 

Edifici complementari adossat a la façana nord de l’edifici principal de planta rectangular, compost de 
soterrani i planta baixa amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari adossat a l’anteriorment descrit, de planta rectangular, compost de soterrani i 
planta baixa amb coberta a dues vessants de carener paral·lel a la façana. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i de maó. Forjats unidireccionals de fusta. Cobertes de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal de la casa senyorial, orientada sensiblement a migdia, amb escalinata central i 
terrassa sobreaixecada tancada amb barana de balustres de revolució de ceràmica, coronada amb 
gerros de ceràmica. A la planta baixa, parament remarcant bandes horitzontals, amb portalada central 
d’arc rebaixat de pedra treballada coronat amb escut d’armes dels Olzinelles, flanquejat per dos 
portals d’arc rebaixat de pedra treballada. A la planta primera, quatre balcons amb llosana volada de 
pedra i barana de forja i obertures d’arc lleugerament rebaixat coronades amb trencaaigües. A la 
planta segona de la torre sud-est, dues finestres d’arc de mig punt amb esplandit exterior. 
Coronament amb cornisa amb dentellons i espiralls circulars calats de ventilació de la coberta. 

Façana de llevant de la casa senyorial amb pou adossat al parament atalussat de planta soterrani, 
bandes horitzontals a la planta soterrani i baixa i coronament amb cornisa amb dentellons i espiralls 
iguals que els de la façana principal. A la planta soterrani, obertura central d’arc sensiblement de mig 
punt i algunes finestres d’arc rebaixat. A la planta baixa, quatre finestres d’arc rebaixat amb ampit de 
pedra i a la planta primera, quatre balcons de factura similar als de la façana principal entre els quals 
hi ha un escut d’armes dels Olzinelles. La façana està flanquejada per dues torres, al pis superior de 
les quals s’obren dues finestres d’arc de mig punt amb esplandit exterior. 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
FAÇANES  

Façana nord de la casa senyorial amb terrassa sobreaixecada en part tancada amb barana de balustres 
de revolució de ceràmica, coronada amb gerros de ceràmica. Cos acabat amb terrat de barana de 
balustres, amb portal central d’arc rebaixat de pedra treballada, similar al de la façana principal, 
flanquejats per dues finestres d’arc rebaixat amb reixa de forja. A la resta de paraments de façana i 
torre, s’obren finestres que segueixen el mateix format que les de les altres façanes. Coronament amb 
cornisa amb dentellons i espiralls circulars calats iguals als de la resta de façanes. 

Façana de ponent, alineada al carrer del Bisbe Irurita, de la qual sobresurt el cos de la capella amb 
ulls de bou el·líptics amb vidrieres emplomades i reixes. A la planta baixa, portal central d’arc 
rebaixat, precedit de quatre graons, flanquejat per finestres, d’arc rebaixat, dues a l’esquerra i tres a 
la dreta, una de les quals s’emmarca amb un finestral a llinda, de pedra treballada, amb arcuació 
interior calada i columnes amb capitells ornamentats amb motius florals. A la planta primera, quatre 
finestres d’arc de mig punt ordenades sobre les finestres de la planta baixa. Coronament amb 
tortugada. 

Façanes de la torratxa central amb una finestra d’arc de mig punt a cada cara i coronament acabat 
amb merlets. 

Façanes del cos adossat a la façana principal amb finestres d’arc rebaixat a les plantes baixa i entresòl 
i galeria de cinc arcs de mig punt a la façana de llevant i dos a la de migdia, tots amb brancals 
coronats amb capitell i barana de balustres de revolució de ceràmica. Parament amb bandes 
horitzontals remarcades a la planta baixa i coronament amb cornisa horitzontal i acroteri llis. 

De les façanes dels edificis complementaris destaquen la del cos de masoveria situat a sud-oest de 
l’edifici principal, ordenades sobre eixos verticals, amb una torratxa coronada amb arquets cecs i 
merlets de maó vist. S’ha de fer esment, igualment, de les façanes dels edificis menors adossats al 
baluard de migdia amb ulls de bou el·líptics i arcades de mig punt de maó de pla, així com també de la 
simplicitat compositiva dels edificis agrícoles situats a llevant. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Pedra. Embigats de fusta. Tancaments de fusta. Persianes de llibret i de corda de 
fusta. Reixes i baranes de forja. Ceràmica a les balustrades i gerros decoratius. Teula àrab. 

ELEMENTS SINGULARS  

Composició arquitectònica de l’edifici principal. Finestral de pedra de la façana de ponent. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Clavegueram. Enllumenat públic. 

ENTORN  

Baluard amb dos portals d’accés a la finca amb porta metàl·lica coronada amb ornamentació de forja, 
flanquejada per pilars de maó vist amb dues volutes de pedra laterals. Contraforts al mur del baluard 
de migdia. Jardí romàntic amb abundant vegetació, dissenyat per Forestier, amb fonts ornamentades 
de rocalla i carasses incorporades, passejos, petit laberint de xiprers, estany circular, piscina i molts 
elements de pedra: bancs, columnes, etc. Destaca la reproducció d’un sepulcre amb escuts dels 
Olzinelles, l’original del qual, del segle XIV, es troba al claustre del monestir de Sant Pau del Camp de 
Barcelona. 

CONTEXT  

Situada en un recinte tancat, conformant al seu entorn el nucli rural de can Ravella, propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant sud de les serres d’Ordal, a poca distància de la 
carretera nacional des d’on s’accedeix per un passeig de plàtans i propera al poble d’Ordal. Està 
inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i les serres de les 
Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
ACCESSIBILITAT  

Accés rodat per un camí pavimentat en bon estat que té el seu origen a la carretera N-340, el qual 
també és l’accés al cementiri d’Ordal. Igualment, es pot accedir a can Ravella a través d’un passeig de 
plataners, sense pavimentar, que té l’origen a l’esmentada carretera, al davant de la capella de Sant 
Sebastià. 

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per la seva aparença externa, el conjunt presenta un estat de conservació bo, tot i que en algunes 
edificacions complementàries i en algunes parts del jardí, s’observen deficiències. 
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001803600DF08C0001BS 
08273A039000030000QJ 
08273A041000330000QU 

 

 
39 
41 
 

 
3 
33 
 

URBANA 
RÚSTICA 
RÚSTICA 

 

2.766 m2 
170.351 m2 
27.017 m2 

 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’interès 

Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11) 

Àmbits 

Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) 

Elements a protegir 

Elements singulars del patrimoni arquitectònic (Núm. 111) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 56) 

PROTECCIÓ EXISTENT  

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català d’acord amb la 
disposició addicional primera de la Llei 9/93 de 30 de setembre. 

Bé integrant de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. (Núm. 4793) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Dos habitatges de primera residència i un habitatge de segona residència. Celler 
vitivinícola. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatge de primera residència. Celler vitivinícola. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Ocupat per la propietat. 
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Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA
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ÈPOCA  

Notícies documentals des del segle XV. Casa senyorial construïda entre 1777 i 1780. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

Els orígens de la masia són possiblement dels segles XIII-XIV, tot i que les notícies documentals són del 
segle XV. 

En els fogatges de 1497 i 1515 del terme i parròquia de Subirats, apareix com a cap de família Bernat 
Ravella. El fogatge de 1553 és fet per Montserrat Ravella, jurat. 

La finca va ser escenari de diversos episodis durant la guerra del Francès. El comandant francès 
s’hostatjava a can Ravella. 

Els jardins de can Ravella van ser dissenyats per l’arquitecte paisatgista francès Jean Claude Nicolas 
Forestier. Es desconeix la data de realització, tot i que per l’arribada de Forestier a Barcelona, es pot 
fixar en la segona dècada del segle XX. Al jardí, entre altres elements d’interès, hi ha la reproducció 
d’un sarcòfag l’original del qual, del segle XIV, està al claustre del monestir de Sant Pau del Camp a 
Barcelona. El sepulcre porta esculpits els escuts d’armes dels Olzinelles. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica can Ravella amb el nom de La casa den 
Ravella i la descriu en la categoria torre (casa de recreo) com un edifici de tres plantes habitat 
contínuament, situat a 4 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Rabella, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Can Rabella, en el mapa planimètric del 
municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

La família Ravella comença a engrandir el seu patrimoni amb una gran adquisició de béns, l’any 1640. 

L’any 1690 Ramon Ravella era el batlle de Subirats. 

Antoni Ravella, comerciant molt ric de Barcelona, en morir solter, va deixar el seu patrimoni a Josep 
Ravella Feu. 

En l’època moderna, els propietaris de can Ravella van participar en la política local, van ser persones 
influents i familiars del Sant Ofici. 

Josep Ravella Feu, mort l’any 1793, va bastir l’actual masia de can Ravella entre els anys 1777 i 1780, 
així com l’hostal de can Ravella, l’any 1788. 

Antoni Ravella Busquets, va ser batlle de Subirats els últims anys del segle XVIII i els primers del segle 
XIX, el patrimoni del qual, al morir sense fills, va passar a la família de Camps pel matrimoni entre 
Concepció d’Olzinelles i Pelai de Camps i de Matas (1828-1889), marquès de Camps, títol pontifici 
concedit pel papa Pius IX l’any 1878. 

Al llarg de la història, han format part del patrimoni dels Ravella algunes altres masies rellevants del 
terme municipal de Subirats com can Bou, can Ros i can Rigol. 

La família de Camps és la propietària actual de la finca de can Ravella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 
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RAVENTÓS i ESCOFET, JOSEP; BOSCH DE NOIA i CASANOVAS, RAMON. El Castell de Subirats. Seix i 
Barral Germans, SA. Barcelona, 1976. 

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, JOAN i altres. Pla General d’Ordenació Municipal de Subirats. Ajuntament de 
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CATÀLEGS I INVENTARIS  

Forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni arquitectònic. Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Número de registre 4793. 

Forma part de la relació d’elements singulars del patrimoni arquitectònic a incloure en el Catàleg de 
béns a protegir del POUM de Subirats. Núm. 111. 

Forma part de la relació d’edificacions susceptibles de ser incloses en el Catàleg de masies i cases 
rurals del POUM de Subirats (2013). Núm. 56. 

Formar part de l’inventari del Patrimoni Cultural i Natural de Subirats de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona (2007). Núm. 111. 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

Fotografies de l’any 1979. Arxiu fotogràfic d’Estudi Hèlix. 
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CAN RAVELLA, origen del nucli rural del mateix nom, és una casa senyorial, 
emplaçada en una posició enlairada dins d’un recinte tancat. Propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant sud de les serres d’Ordal, 
està situada a poca distància del poble d’Ordal i de la carretera nacional, des 
d’on s’accedeix per un passeig de plàtans. 

Els orígens històrics de CAN RAVELLA són possiblement dels segles XIII-XIV, tot 
i que les notícies documentals són del segle XV. En l’època moderna, els 
propietaris de CAN RAVELLA van participar en la vida política local –alguns van 
ser batlles de Subirats– i van ser persones influents i familiars del Sant Ofici. 
La masia va ser escenari de diversos episodis durant la guerra del Francès 
quan el comandament francès s’hostatjava a CAN RAVELLA. 

L’arquitectura de CAN RAVELLA es va bastir entre 1777 i 1780, en un edifici de 
nova planta, el qual va adoptar el llenguatge neoclàssic de l’arquitectura de 
finals del segle XVIII, que s’aparta de les tipologies clàssiques de masia, 
conformant una casa senyorial, la qual és un exemplar únic dins de 
l’arquitectura del municipi. 

CAN RAVELLA presenta un volum compacte de planta quadrada amb dues 
torres laterals amb coberta de pavelló i una torratxa central coronada amb 
merlets. L’entrada s’emfatitza amb una escalinata i amb l’espai intermedi 
sobreaixecat de terrassa, tancat a migdia i llevant a través d’una barana de 
balustres ceràmics i a ponent amb una edificació acabada amb una galeria 
d’arcades de mig punt. Complementa el conjunt de l’edificació un jardí 
romàntic amb vegetació rellevant, dissenyat per l’arquitecte paisatgista 
Forestier. 

CAN RAVELLA és una fita de referència en el paisatge vitivinícola i forestal de 
l’antiga Quadra d’Ordal sense la qual aquest paisatge perdria identitat. 

Des del punt de vista mediambiental i social, la preservació de la casa 
senyorial de CAN RAVELLA, el conjunt de masies que conforma el nucli rural, 
el barri de la Capella i l’Hostal –tots pertanyents a la mateixa finca–, reforça 
un enclavament d’edificacions aïllades amb característiques ambientals 
pròpies, a la vegada que empara una explotació agrícola i unes activitats 
econòmiques vinculades amb el territori que afavoreixen el reequilibri 
territorial i el manteniment de la població en l’àmbit rural. 

Els valors esmentats, arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics i 
socials justifiquen la preservació de CAN RAVELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X X
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CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS  1 2 3a6 7i8 9 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 M   R R R R D 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M M M M  

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA R R R MO  

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR R R R R  
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  R  R  COMPOSICIÓ MO R R MO  

OFICIS  R  R  OFICIS MO R MO MO  
MATERIAL  R  R  MATERIAL MO R MO MO  
TEXTURA/COLOR  R  R  TEXTURA/COLOR MO R MO MO  
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  R  R       

OFICIS  R  R       
MATERIAL  R  R       
TEXTURA/COLOR  R  R       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 R   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
Portals del baluard R   
Vegetació del jardí R   S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

Elements del jardí: fonts, columnes, sepulcre, etc. R   
Balustrades, pou R   D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espais d’interès pels valors 
naturals (Clau 11). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

La configuració dels conjunts d’arbres compresos dins l’àmbit de protecció, que formen agrupacions o 
alineacions, restaran especialment protegits, no admetent-se’n la substitució. 

S’admeten obres d’ampliació, l’emplaçament i superfície de les quals es determinarà en el 
corresponent Pla Especial en sòl no urbanitzable PE-snu-11, delimitat en el POUM de Subirats. 
L’esmentat Pla Especial justificarà, tant l’emplaçament com la superfície de la possible ampliació, a 
realitzar en contigüitat a les edificacions existents dins l’àmbit de protecció, en funció dels usos a 
implantar o ampliar, com el compliment de les determinacions contingudes en les Normes 
Urbanístiques del present Pla Especial del Catàleg de masies, especialment les referides a les obres 
d’ampliació. 
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou can Ravella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el qual s’ha de desenvolupar 
mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació de l’esmentat pla, el qual 
fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment hoteler amb l’exclusió de la 
modalitat d’hotel apartament; establiment de turisme rural; 
activitats d’educació en el lleure; equipament i serveis 
comunitaris; activitats artístiques; i activitats de restauració. 

Edificis complementaris 1, 3 i 4: Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edifici complementari 2: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats 
d’educació en el lleure; equipament i serveis comunitaris; 
activitats artístiques; i activitats de restauració. 

 Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edificis complementaris 5 a 8: Activitats artesanals. 
Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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 UTM:   X = 402622     Y = 4583259 https://maps.google.es/maps?q=41.395347,1.835715&num=1&t=h&z=17 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edificació aïllada, amb construccions agrícoles annexes, que forma part d’un petit nucli rural. El cos 
principal és assimilable al grup II.2 de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta sensiblement romboïdal, amb un petit afegit de planta rectangular, compost 
de planta baixa i primera, amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a la façana principal. 

Edificis complementaris de plantes rectangulars i úniques amb cobertes a una vessant conformant un 
conjunt, adossat a la cara sud i est de la masia. 

Edifici complementari adossat a la cara nord, de planta irregular i única amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari aïllat, situat a sud-oest de l’edifici principal, de planta rectangular i única, amb 
coberta a dues vessants. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i tàpia. Forjats unidireccionals de fusta. Cobertes de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal orientada sensiblement a migdia amb dos portals de mig punt –un de pedra– 
flanquejat, a la dreta, per una finestra d’arc lleugerament rebaixat i, a l’esquerra, per una petita 
finestra amb llinda de fusta, a la planta baixa; i amb tres finestres a llinda de diferents dimensions a la 
planta primera. 

Façana orientada sensiblement a llevant confrontant amb el carrer, amb dos portals a la planta baixa –
un a llinda i l’altre d’arc rebaixat de maó de pla–, tres finestres petites a llinda, i quatre finestres a 
llinda a la planta primera. 

Façana orientada sensiblement a ponent amb finestres petites, algunes amb llinda de fusta. 

Façana orientada sensiblement a nord, separada per un pas de la masia de can Golart de can Ravella, 
amb un únic portal d’arc de mig punt. 

MATERIALS  

Paredat comú, tàpia i maó. Pedra. Embigats de fusta. Tancaments de fusta. Teula àrab. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Clavegueres. Enllumenat públic. 

ENTORN  

Edificacions que conformen una petita estructura de nucli rural, amb una esplanada al davant de la 
masia i un carrer en pendent pavimentat. 

CONTEXT  

Situada al nucli rural de can Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant sud de les serres d’Ordal; a poca distància del 
poble d’Ordal. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i 
les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat per un camí pavimentat en bon estat que té el seu origen a la carretera N-340, el qual 
també és l’accés al cementiri d’Ordal. 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per l’aparença externa, l’edifici presenta algunes deficiències. Entorn desacurat. 
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001803100DF08C0001ZS 
001803300DF08C0001HS 
001803400DF08C0001WS 
08273A041000330000QU 

 
 

 
 
 

41 
 
 

 
 
 

33 
 
 

URBANA 
URBANA 
URBANA 
RÚSTICA 

 
 

213 m2 
123 m2 
252 m2 

27.015 m2 
 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’interès 

Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11) 

Àmbits 

Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 56) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Tres habitatges de primera residència. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Masoveria. Habitatges per a parcers. Habitatges de primera residència. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Ocupat per llogaters. 
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ÈPOCA  

Segle XVIII. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

Els orígens de la masia estan vinculats amb can Ravella. Possiblement es va edificar com a masoveria, 
la qual després es va subdividir en diversos habitatges. 

Va ser escenari de diversos episodis durant la guerra del Francès, quan el comandament francès 
s’hostatjava a can Ravella. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica cal Ros i cal Golart de can Ravella amb 
el nom de Las casas den Ravella i la descriu en la categoria caserio com un conjunt d’onze edificis dels 
quals vuit estan habitats contínuament i tres inhabitats. Deu dels edificis són de dues plantes i un 
d’una planta. Està situat a 8 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Ravella, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Can Rabella, en el mapa planimètric del 
municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

La masia sempre ha format part de la finca de can Ravella, que té els seus orígens als segles XIII-XIV, 
tot i que les primeres notícies documentals són del segle XV. 

La família Ravella comença a engrandir el seu patrimoni amb una gran adquisició de béns l’any 1640. 

En època moderna, els propietaris de can Ravella van participar en la política local, van ser persones 
influents i familiars del Sant Ofici. 

Josep Ravella Feu, mort l’any 1793, va bastir l’actual masia entre els anys 1777 i 1780, així com 
l’Hostal de can Ravella, l’any 1788. 

Antoni Ravella Busquets va ser batlle de Subirats els últims anys del segle XVIII, i els primers del segle 
XIX, el patrimoni del qual, al morir sense fills, va passar a Josefa Tort Ravella, i d’aquesta, al seu 
hereu Hermenegild d’Olzinelles Ros i Ravella. 

L’any 1881 Hermenegild d’Olzinelles passa a ser propietari de can Ravella i, més endavant, aquest 
passa a la família de Camps pel matrimoni entre Concepció d’Olzinelles i Pelai de Camps i de Matas, 
marquès de Camps, títol pontifici concedit pel papa Pius IX l’any 1878. 

La família de Camps és la propietària actual de la finca de can Ravella. 
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grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
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c-73 CAL ROS i CAL GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 

VALORACIÓ. RAONS 
QUE JUSTIFIQUEN LA SEVA 

RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 

FITXA

5 
  

 

CAL ROS I CAL GOLART DE CAN RAVELLA és una masia situada al nucli rural de 
can Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant de migdia de les serres 
d’Ordal i a poca distància del poble d’Ordal. 

Els orígens de la masia estan vinculats a can Ravella, de la qual va ser 
masoveria en l’època que va ser bastida, possiblement al segle XVIII. 

L’arquitectura de CAN ROS I CAL GOLART presenta una estructura tipològica 
assimilable a la família II.2 de la classificació tipològica de Danés, 
caracteritzada per la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a 
la façana, amb un notable portal d’arc de mig punt adovellat. 

La masia és una peça rellevant del nucli de can Ravella, el qual constitueix, 
en el seu conjunt, una fita de referència en el paisatge vitivinícola i forestal 
de l’antiga quadra d’Ordal, sense la qual aquest paisatge perdria identitat. 

Atenent els valors mediambientals i socials, la preservació de la masia reforça 
el nucli de cal Ravella, que conjuntament amb el barri de la Capella i l’Hostal 
–tots pertanyents a la mateixa finca- constitueix un enclavament 
d’edificacions aïllades amb característiques ambientals pròpies, a la vegada 
que empara activitats vinculades amb el territori i afavoreix el reequilibri 
territorial i el manteniment de la població en l’àmbit rural. 

Els valors esmentats, especialment els arquitectònics, mediambientals, 
paisatgístics i socials, justifiquen la preservació de CAL ROS I CAL GOLART DE 
CAN RAVELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X
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c-73 CAL ROS i CAL GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 

DE PROTECCIÓ 

FITXA
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c-73 CAL ROS i CAL GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS   1i2 3 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   R R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA MO R 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR MO R 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  MO  MO  COMPOSICIÓ MO MO 

OFICIS  MO  MO  OFICIS MO MO 
MATERIAL Arc de pedra R  MO  MATERIAL MO MO 
TEXTURA/COLOR  MO  MO  TEXTURA/COLOR MO MO 
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  MO  MO       

OFICIS  MO  MO       
MATERIAL  MO  MO       
TEXTURA/COLOR  MO  MO       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 MO   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
    
    S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

    
    D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 
El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espais d’interès pels valors 
naturals (Clau 11). 
Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 
S’admet l’acció constructiva d’enderroc, limitada als edificis complementaris, per tal de millorar els 
valors de l’edifici principal i/o implantar o ampliar els usos admesos. L’esmentada acció constructiva 
(desconstrucció) haurà d’estar contemplada i justificada en el corresponent Pla Especial en sòl no 
urbanitzable PE-snu-11 delimitat en el POUM de Subirats. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou cal Ros i cal Golart de can Ravella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el qual 
s’ha de desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació de 
l’esmentat pla, el qual fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats 
artístiques, i activitats de restauració. 

Edificis complementaris: Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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c-74 CAN GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
 UTM:   X = 402638     Y = 4583275 https://maps.google.es/maps?q=41.395347,1.835715&num=1&t=h&z=17 
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c-74 CAN GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edificació aïllada, amb construccions agrícoles annexes que forma part d’un petit nucli rural. Tot i la 
volumetria reduïda, es podria assimilar al grup II.2 de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta rectangular, amb una ampliació per la cara de ponent, compost de planta 
baixa i planta pis, amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a la façana principal. 

Edifici complementari adossat a la façana principal de planta sensiblement rectangular i única, amb 
coberta a una vessant. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i maó. Forjats unidireccionals de fusta. Coberta de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal orientada sensiblement a llevant composta sobre dos eixos verticals, amb portal d’arc 
lleugerament rebaixat i finestra a llinda a la planta baixa i dues finestres a llinda a la planta primera. 

Façana orientada sensiblement a sud, separada per un pas de la masia de cal Ros i cal Golart, amb un 
portal d’arc rebaixat de maó a la planta baixa i una finestra amb llinda de fusta a la planta primera. 

Façana orientada sensiblement a ponent amb dues finestres a la planta baixa i dues a la primera, totes 
a llinda. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Embigats de fusta. Tancaments de fusta. Teula àrab. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Clavegueres. Enllumenat públic. 

ENTORN  

Edificacions que conformen una petita estructura de nucli rural. Petit clos pavimentat sobreaixecat 
respecte al carrer en pendent. 

CONTEXT  

Situada al nucli rural de can Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant de migdia de les serres d’Ordal i a poca distància 
del poble d’Ordal. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de 
l’Ordal i les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat per un camí pavimentat en bon estat que té el seu origen a la carretera N-340, el qual 
també és l’accés al cementiri d’Ordal. 

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per l’aparença externa, l’edifici està en bon estat de conservació. 
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c-74 CAN GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DADES CADASTRALS, 

URBANÍSTIQUES I USOS 

FITXA

3 
  

PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001803200DF08C0001US 
08273A041000330000QU 

 
 

 
41 
 
 

 
31 
 
 

URBANA 
RÚSTICA 

 
 

270 m2 
27.015 m2 

 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’interès 

Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11) 

Àmbits 

Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 56) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Habitatge de primera residència. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatge per a parcers. Habitatge de primera residència. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Ocupat per llogaters. 
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c-74 CAN GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

Segle XIX. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

Els orígens de la masia estan vinculats a can Ravella. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica can Golart de can Ravella amb el nom 
de Las casas den Ravella i la descriu en la categoria caserio com un conjunt d’onze edificis dels quals 
vuit estan habitats contínuament i tres inhabitats. Deu dels edificis són de dues plantes i un d’una 
planta. Està situat a 8 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Ravella, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Can Rabella, en el mapa planimètric del 
municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

La masia sempre ha format part de la finca de can Ravella, que té els seus orígens als segles XIII-XIV, 
tot i que les primeres notícies documentals són del segle XV. 

La família Ravella comença a engrandir el seu patrimoni amb una gran adquisició de béns l’any 1640. 

En època moderna, els propietaris de can Ravella van participar en la política local, van ser persones 
influents i familiars del Sant Ofici. 

Josep Ravella Feu, mort l’any 1793, va bastir l’actual masia entre els anys 1777 i 1780, així com 
l’Hostal de can Ravella, l’any 1788. 

Antoni Ravella Busquets va ser batlle de Subirats els últims anys del segle XVIII, i els primers del segle 
XIX, el patrimoni del qual, al morir sense fills, va passar a Josefa Tort Ravella, i d’aquesta, al seu 
hereu Hermenegild d’Olzinelles Ros i Ravella. 

L’any 1881 Hermenegild d’Olzinelles passa a ser propietari de can Ravella i, més endavant, aquest 
passa a la família de Camps pel matrimoni entre Concepció d’Olzinelles i Pelai de Camps i de Matas, 
marquès de Camps, títol pontifici concedit pel papa Pius IX l’any 1878. 

La família de Camps és la propietària actual de la finca de can Ravella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
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pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 
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c-74 CAN GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

CAN GOLART DE CAN RAVELLA és una masia situada al nucli rural de can 
Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les darreres 
vinyes en pendent arrecerades a la vessant de migdia de les serres d’Ordal i a 
poca distància del poble d’Ordal. 

Els orígens de CAN GOLART són del segle XIX i estan vinculats a la finca de can 
Ravella, la qual, arran de la seva gran activitat agrícola i forestal, agrupa al 
seu entorn algunes famílies de pagesos al seu servei, dotant-les d’un 
habitatge. 

L’arquitectura de CAN GOLART presenta un volum senzill, de dimensió menor, 
que segueix els tipus de l’arquitectura tradicional i que té com a valor més 
destacable la seva integració en l’enclavament rural de can Ravella, el qual 
constitueix una fita de referència en el paisatge vitivinícola i forestal de 
l’antiga quadra d’Ordal, sense la qual aquest paisatge perdria identitat. 

Des del punt de vista mediambiental i social, la preservació de CAN GOLART 
reforça el nucli de can Ravella, que conjuntament amb el barri de la Capella i 
l’Hostal –tots pertanyents a la mateixa finca– constitueix un enclavament 
d’edificacions aïllades amb característiques ambientals pròpies, a la vegada 
que empara activitats vinculades al territori i afavoreix el reequilibri 
territorial i el manteniment de la població en l’àmbit rural. 

Els valors esmentats, especialment els mediambientals, paisatgístics i socials, 
justifiquen la preservació de CAN GOLART DE CAN RAVELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X
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c-74 CAN GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 

DE PROTECCIÓ 

FITXA
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c-74 CAN GOLART DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS    1 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R      R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M      M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA    R 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR    R 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  R  MO  COMPOSICIÓ    MO 

OFICIS  MO  MO  OFICIS    MO 
MATERIAL  MO  MO  MATERIAL    MO 
TEXTURA/COLOR  MO  MO  TEXTURA/COLOR    MO 
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  MO  MO       

OFICIS  MO  MO       
MATERIAL  MO  MO       
TEXTURA/COLOR  MO  MO       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 MO   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
    
    S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

    
    D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espais d’interès pels valors naturals 
(Clau 11). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al
nombre d’hostes o comensals previstos. 

S’admet l’acció constructiva d’enderroc, limitada als edificis complementaris, per tal de millorar els
valors de l’edifici principal i/o implantar o ampliar els usos admesos. L’esmentada acció constructiva 
(desconstrucció) haurà d’estar contemplada i justificada en el corresponent Pla Especial en sòl no 
urbanitzable PE-snu-11 delimitat en el POUM de Subirats. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou can Golart de can Ravella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el qual s’ha de 
desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació de 
l’esmentat pla, el qual fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats artístiques. 

Edifici complementari 1: Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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c-75 CAL CASETA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
 UTM:   X = 402642     Y = 4583289 https://maps.google.es/maps?q=41.395347,1.835715&num=1&t=h&z=17 
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c-75 CAL CASETA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edificació aïllada, amb construccions agrícoles annexes que forma part d’un petit nucli rural. No és 
assimilable a cap dels grups de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta rectangular allargada compost de planta baixa i planta primera amb coberta 
a una vessant. 

Edifici complementari adossat a la cara nord de planta trapezoïdal i única amb coberta a una vessant. 

Edificis complementaris adossats a la cara nord de plantes rectangulars, formant un conjunt de cossos 
amb coberta a una vessant. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i maó. Forjats unidireccionals de fusta. Coberta de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal orientada sensiblement a llevant amb portal a la planta baixa i finestra a la primera, 
ambdues a llinda. 

Façana orientada sensiblement a sud, amb el pinyó i l’embigat de fusta de l’antiga construcció, dos 
arcs de maó i brancals de pedra a la planta baixa i finestres a la planta primera, alguna amb llinda de 
fusta. 

Façana orientada sensiblement a nord amb cossos adossats de poca entitat i alguna obertura petita a 
llinda. 

Façana orientada sensiblement a ponent cega amb el paredat vist i cantonera de pedra. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Alguna cantonera i brancal de pedra. Tancaments de fusta. Teula àrab. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Clavegueram. Enllumenat públic. 

ENTORN  

Edificacions que conformen una petita estructura de nucli rural. Paviment a l’entrada i banc adossat a 
la façana. Espai amb vegetació poc rellevant al davant. 

CONTEXT  

Situada al nucli rural de can Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant sud de les serres d’Ordal; a poca distància del 
poble d’Ordal. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i 
les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat per un camí pavimentat en bon estat que té el seu origen a la carretera N-340, el qual 
també és l’accés al cementiri d’Ordal. 

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per l’aparença externa, l’edifici presenta algunes deficiències. Entorn desacurat. 
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c-75 CAL CASETA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DADES CADASTRALS, 

URBANÍSTIQUES I USOS 

FITXA
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001803500DF08C0001AS 
08273A041000330000QU 

 
 

 
41 
 
 

 
33 
 
 

URBANA 
RÚSTICA 

 
 

293 m2 
27.015 m2 

 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’interès 

Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11) 

Àmbits 

Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 56) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Habitatge de primera residència. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatge per a parcers. Habitatge de primera residència.  

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Ocupat per llogaters. 
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c-75 CAL CASETA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

Segle XIX. Principis de segle XX. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

Els orígens de la casa rural estan vinculats a can Ravella. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica cal Caseta de can Ravella amb el nom 
de Las casas den Ravella i la descriu en la categoria caserio com un conjunt d’onze edificis dels quals 
vuit estan habitats contínuament i tres inhabitats. Deu dels edificis són de dues plantes i un d’una 
planta. Està situat a 8 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Ravella, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Can Rabella, en el mapa planimètric del 
municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

La casa rural sempre ha format part de la finca de can Ravella, que té els seus orígens als segles XIII-
XIV, tot i que les primeres notícies documentals són del segle XV. 

La família Ravella comença a engrandir el seu patrimoni amb una gran adquisició de béns l’any 1640. 

En època moderna, els propietaris de can Ravella van participar en la política local, van ser persones 
influents i familiars del Sant Ofici. 

Josep Ravella Feu, mort l’any 1793, va bastir l’actual masia entre els anys 1777 i 1780, així com 
l’Hostal de can Ravella, l’any 1788. 

Antoni Ravella Busquets va ser batlle de Subirats els últims anys del segle XVIII, i els primers del segle 
XIX, el patrimoni del qual, al morir sense fills, va passar a Josefa Tort Ravella, i d’aquesta, al seu 
hereu Hermenegild d’Olzinelles Ros i Ravella. 

L’any 1881 Hermenegild d’Olzinelles passa a ser propietari de can Ravella i, més endavant, aquest 
passa a la família de Camps pel matrimoni entre Concepció d’Olzinelles i Pelai de Camps i de Matas, 
marquès de Camps, títol pontifici concedit pel papa Pius IX l’any 1878. 

La família de Camps és la propietària actual de la finca de can Ravella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 
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c-75 CAL CASETA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

CAL CASETA DE CAN RAVELLA és una casa rural situada al nucli de can Ravella, 
fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les darreres vinyes en 
pendent arrecerades a la vessant de migdia de les serres d’Ordal i a poca 
distància del poble d’Ordal. 

Els orígens de CAL CASETA són moderns, tot i que es va construir aprofitant 
part d’una antiga construcció. Com la resta de masies i cases del barri, CAL 
CASETA està vinculada a la finca de can Ravella, la qual, per optimitzar els 
rendiments de l’explotació agrícola i forestal, va agrupar a la seva proximitat 
les famílies que estaven al seu servei, proporcionant-los allotjament. 

L’arquitectura de CAL CASETA DE CAN RAVELLA, tot i la seva modèstia, 
presenta una volumetria simple que no s’aparta dels models tradicionals i que 
té la virtut d’integrar-se en l’enclavament rural on s’emplaça, el qual 
constitueix, en el seu conjunt, una fita de referència en el paisatge 
vitivinícola i forestal de l’antiga quadra d’Ordal, sense la qual aquest paisatge 
perdria identitat. 

Considerant els aspectes mediambientals i socials, la preservació de CAL 
CASETA reforça el nucli de can Ravella que, conjuntament amb el barri de la 
Capella i l’Hostal –tots pertanyents a la mateixa finca– constitueix un 
enclavament d’edificacions aïllades amb característiques ambientals pròpies, 
a la vegada que empara activitats vinculades al territori i afavoreix el 
reequilibri territorial i el manteniment de la població en l’àmbit rural. 

Els valors esmentats, especialment els mediambientals, paisatgístics i socials, 
justifiquen la preservació de CAL CASETA DE CAN RAVELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X
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Ordal 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 

DE PROTECCIÓ 
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Ortofotomapa (vol 2011) 

 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE EDIFICI
COMPLEMENTARI ENTORN

E: 1/1250
PROTECCIÓ

A

2

1

B
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c-75 CAL CASETA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA
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CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS   1 2 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   R R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M R 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA R MO 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR R MO 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  MO  MO  COMPOSICIÓ MO MO 

OFICIS  MO  MO  OFICIS MO MO 
MATERIAL  MO  MO  MATERIAL MO MO 
TEXTURA/COLOR  MO  MO  TEXTURA/COLOR MO MO 
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  MO  MO       

OFICIS  MO  MO       
MATERIAL  MO  MO       
TEXTURA/COLOR  MO  MO       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 MO   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
    
    S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

    
    D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espais d’interès pels valors 
naturals (Clau 11). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

S’admet l’acció constructiva d’enderroc, limitada als edificis complementaris, per tal de millorar els 
valors de l’edifici principal i/o implantar o ampliar els usos admesos. L’esmentada acció constructiva 
(desconstrucció) haurà d’estar contemplada i justificada en el corresponent Pla Especial en sòl no 
urbanitzable PE-snu-11 delimitat en el POUM de Subirats. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou  cal Caseta de can Ravella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el qual s’ha de 
desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació de 
l’esmentat pla, el qual fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; i activitats artístiques. 

Edificis complementaris: Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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c-76 LA BOTIGA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA
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 UTM:   X = 402658     Y = 4583308 https://maps.google.es/maps?q=41.395347,1.835715&num=1&t=h&z=17 
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c-76 LA BOTIGA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edifici aïllat d’ús agrícola que forma part d’un petit nucli rural. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta rectangular, de cinc crugies perpendiculars a façana formades amb parets 
de càrrega i estructura de tres arcs carpanells, compost de planta baixa i planta primera amb coberta 
a dues vessants de carener paral·lel a la façana principal. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú. Arcades de maó. Forjats unidireccionals de fusta. Cobertes de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal orientada sensiblement a llevant, compost sobre cinc eixos verticals amb contrafort i 
quatre portals d’arc carpanell de maó a la planta baixa i cinc obertures d’arc lleugerament rebaixat a 
la planta primera. 

Façana orientada sensiblement a migdia, amb una única planta sobre rasant, composta simètricament 
amb tres portals d’arc rebaixat de maó i un ull de bou el·líptic sota el pinyó. 

Façana orientada sensiblement a nord amb una finestra petita a la planta baixa, tres finestres d’arc 
rebaixat de maó a la planta primera, una de les quals està tapiada, i ull de bou el·líptic sota el pinyó. 

Façana orientada sensiblement a ponent, amb finestres d’arc rebaixat de maó tapiades. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Algunes cantoneres de pedra. Embigats de fusta. Tancaments de fusta. Teula 
àrab. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat i enllumenat públic. 

ENTORN  

Edificacions que conformen una petita estructura rural. Al davant, esplanada pavimentada i a sud-
oest, pujador d’accés a la planta superior. 

Alguns arbres. 

CONTEXT  

Situada al nucli rural de can Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant sud de les serres d’Ordal; a poca distància del 
poble d’Ordal. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i 
les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat per un camí pavimentat en bon estat que té el seu origen a la carretera N-340, el qual 
també és l’accés al cementiri d’Ordal. 

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per l’aparença externa, l’edifici presenta algunes deficiències. Paraments de façana deteriorats. 
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c-76 LA BOTIGA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DADES CADASTRALS, 

URBANÍSTIQUES I USOS 

FITXA
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
08273A041000330000QU 

 
 
 

41 
 
 
 

33 
 
 
 

RÚSTICA 
 
 
 

27.015 m2 
 
 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’interès 

Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11) 

Àmbits 

Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 56) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Magatzem. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Celler vitivinícola. Magatzem agrícola. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Ocupat per la propietat. 
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c-76 LA BOTIGA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

Segle XIX. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

Els orígens de la construcció estan vinculats a can Ravella. 

Antigament, la planta superior era un espai on els parcers de la finca emmagatzemaven les parts de 
gra que corresponien al propietari dels camps, en virtut del contracte de parceria. A la planta baixa, hi 
havia  premses i dependències destinades a acollir treballadors temporers. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica la botiga de can Ravella amb el nom de 
Las casas den Ravella i la descriu en la categoria caserio com un conjunt d’onze edificis dels quals vuit 
estan habitats contínuament i tres inhabitats. Deu dels edificis són de dues plantes i un d’una planta. 
Està situat a 8 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Ravella, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Can Rabella, en el mapa planimètric del 
municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

L’edifici sempre ha format part de la finca de can Ravella, que té els seus orígens als segles XIII-XIV, 
tot i que les primeres notícies documentals són del segle XV. 

La família Ravella comença a engrandir el seu patrimoni amb una gran adquisició de béns l’any 1640. 

En època moderna, els propietaris de can Ravella van participar en la política local, van ser persones 
influents i familiars del Sant Ofici. 

Josep Ravella Feu, mort l’any 1793, va bastir l’actual masia entre els anys 1777 i 1780, així com 
l’Hostal de can Ravella, l’any 1788. 

Antoni Ravella Busquets va ser batlle de Subirats els últims anys del segle XVIII, i els primers del segle 
XIX, el patrimoni del qual, al morir sense fills, va passar a Josefa Tort Ravella, i d’aquesta, al seu 
hereu Hermenegild d’Olzinelles Ros i Ravella. 

L’any 1881 Hermenegild d’Olzinelles passa a ser propietari de can Ravella i, més endavant, aquest 
passa a la família de Camps pel matrimoni entre Concepció d’Olzinelles i Pelai de Camps i de Matas, 
marquès de Camps, títol pontifici concedit pel papa Pius IX l’any 1878. 

La família de Camps és la propietària actual de la finca de can Ravella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

Fotografies de l’any 1979. Arxiu fotogràfic d’Estudi 
Hèlix. 
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c-76 LA BOTIGA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

LA BOTIGA DE CAN RAVELLA és una construcció situada al nucli rural de can 
Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les darreres 
vinyes en pendent arrecerades a la vessant de migdia de les serres d’Ordal i a 
poca distància del poble d’Ordal. 

Els orígens històrics de LA BOTIGA són del segle XIX i estan vinculats a 
l’activitat i usos agrícoles de can Ravella, en aquest cas el 
d’emmagatzematge de les parts de gra que els parcers havien d’aportar al 
propietari, premses i estatge de treballadors temporers. 

LA BOTIGA és una construcció que té la virtut d’haver-se mantingut des dels 
seus orígens sense transformacions, conservant així una tipologia d’edifici 
agrícola de l’època, adequat per a la funcionalitat per a la qual va ser 
construït i amb una arquitectura caracteritzada per un volum simple i 
compacte, ordenat sobre eixos verticals, amb portals d’arc carpanell i ulls de 
bou el·líptics als pinyons. 

D’altra banda, un dels valors de LA BOTIGA és la seva capacitat d’integració 
en el nucli rural de can Ravella, el qual constitueix, en el seu conjunt, una 
fita de referència en el paisatge vitivinícola i forestal de l’antiga quadra 
d’Ordal, sense la qual aquest paisatge perdria identitat. 

Atenent els aspectes mediambientals i socials, la preservació de LA BOTIGA 
reforça el nucli de can Ravella, que conjuntament amb el barri de la Capella i 
l’Hostal –tots pertanyents a la mateixa finca– constitueix un enclavament 
d’edificacions aïllades amb característiques ambientals pròpies, a la vegada 
que empara activitats vinculades al territori i afavoreix el reequilibri 
territorial i el manteniment de la població en l’àmbit rural. 

Els valors esmentats, especialment els arquitectònics, mediambientals, 
paisatgístics i socials, justifiquen la preservació de LA BOTIGA DE CAN 
RAVELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X
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Ortofotomapa (vol 2011) 
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c-76 LA BOTIGA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  ENTORN 
   VOLUMETRIA  RELACIÓ 
 R   R 

PERÍMETRE  ORGANITZACIÓ 
 M   MO 

COBERTA  ELEMENTS 
FORMA R    

MATERIAL/COLOR R    
FAÇANES A  B   
COMPOSICIÓ  R  R   M CATEGORIA DE MANTENIMENT 
OFICIS  MO  MO   
MATERIAL  R  R   R CATEGORIA DE RESPECTE 
TEXTURA/COLOR  MO  MO   
FAÇANES C  D   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ 
COMPOSICIÓ  R  R   
OFICIS  MO  MO   S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ 
MATERIAL  R  R   
TEXTURA/COLOR  MO  MO   D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ 

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espais d’interès pels valors 
naturals (Clau 11). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou la botiga de can Ravella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el qual s’ha de 
desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació de 
l’esmentat pla, el qual fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Establiment de turisme rural; activitats d’educació en el lleure; activitats artesanals; activitats 
artístiques; i activitats de restauració. 
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c-77 CAL SADURNÍ i CAL VIDAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 
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 UTM:   X = 402696     Y = 4583333 https://maps.google.es/maps?q=41.395347,1.835715&num=1&t=h&z=17 

 

 
 
 
 

T
o

r
re

n
t

d
e

l
P

i
d

e
M

o
i ó

cementiri

la Serra

l'Hostal

Cam
í d'O

l
P l a n a d e l M a r q u è s d e C a m p s

Can Ravella

Sitges de
Can Ravella

Camí d'Ordal a Can Ravella

Sant Sebastià

Cases de la Capella

de Can Ravella

N-340

Cal Sadurní

Cal Ros i Cal Golart

Can Golart

Cal Caseta

la Botiga
i Cal Vidal

Can Ravella



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
806 

 
c-77 CAL SADURNÍ i CAL VIDAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
  

 
 
 



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
807

 
c-77 CAL SADURNÍ i CAL VIDAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edificació aïllada amb construccions agrícoles properes, que forma part d’un petit nucli rural. 
Assimilable al grup I.1 de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta sensiblement quadrada compost de planta baixa, primera i golfes, amb 
coberta a dues vessants de carener paral·lel a la façana principal. 

Petits cossos complementaris adossats a la façana nord i ponent, de coberta plana i a una vessant, i 
coberta aïllat amb coberta a una vessant; separat de l’edifici principal pel camí d’accés a la pellissa de 
can Ravella. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i maó. Forjats unidireccionals de fusta. Coberta de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal orientada sensiblement a migdia, composta sobre tres eixos verticals amb dos portals 
d’arc rebaixat i finestra a llinda a la planta baixa, i tres finestres a llinda a la planta primera. Rellotge 
de sol de forma rectangular, pintat al cantó dret de la façana on, tot i el mal estat de conservació, 
s’observa la data de 1863. 

Façanes laterals orientades sensiblement a ponent i llevant amb els pinyons de pendents pronunciats 
emmarcats i obertures a llinda a les plantes primera, segona i golfes. 

Façana posterior orientada sensiblement a nord, amb cossos complementaris adossats i obertures a 
llinda. 

MATERIALS  

Paredat comú. Maó. Fusta als embigats. Tancaments de fusta. Reixes de ferro forjat. Teula àrab. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Clavegueram. Enllumenat públic. 

ENTORN  

Edificacions que presenten una petita estructura de nucli rural. Sobre una petita plataforma 
pavimentada. Figuera a l’extrem de ponent. 

CONTEXT  

Situada al nucli rural de can Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant sud de les serres d’Ordal; a poca distància del 
poble d’Ordal. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i 
les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat per un camí pavimentat en bon estat que té el seu origen a la carretera N-340, el qual 
també és l’accés al cementiri d’Ordal. 

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per l’aparença externa, l’edifici presenta algunes deficiències. 
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001803700DF08C0001YS 
08273A039000030000QJ 

 
 

 
39 
 
 

 
3 
 
 

URBANA 
RÚSTICA 

 
 

449 m2 
170.351 m2 

 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’interès 

Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11) 

Àmbits 

Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (Núm. 56) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Dos habitatges de primera residència. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatges per a parcers. Habitatges de primera residència. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Ocupat per llogaters. 
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Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

1860. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

Els orígens de la masia estan vinculats a can Ravella. 

El rellotge de sol de la façana porta la data de 1863, la qual aproximadament es correspon amb la data 
de la seva construcció. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica cal Sadurní i cal Vidal de can Ravella 
amb el nom de Las casas den Ravella i la descriu en la categoria caserio com un conjunt d’onze edificis 
dels quals vuit estan habitats contínuament i tres inhabitats. Deu dels edificis són de dues plantes i un 
d’una planta. Està situat a 8 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Ravella, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Can Rabella, en el mapa planimètric del 
municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

La masia sempre ha format part de la finca de can Ravella, que té els seus orígens als segles XIII-XIV, 
tot i que les primeres notícies documentals són del segle XV. 

La família Ravella comença a engrandir el seu patrimoni amb una gran adquisició de béns l’any 1640. 

En època moderna, els propietaris de can Ravella van participar en la política local, van ser persones 
influents i familiars del Sant Ofici. 

Josep Ravella Feu, mort l’any 1793, va bastir l’actual masia entre els anys 1777 i 1780, així com 
l’Hostal de can Ravella, l’any 1788. 

Antoni Ravella Busquets va ser batlle de Subirats els últims anys del segle XVIII, i els primers del segle 
XIX, el patrimoni del qual, al morir sense fills, va passar a Josefa Tort Ravella, i d’aquesta, al seu 
hereu Hermenegild d’Olzinelles Ros i Ravella. 

L’any 1881 Hermenegild d’Olzinelles passa a ser propietari de can Ravella i, més endavant, aquest 
passa a la família de Camps pel matrimoni entre Concepció d’Olzinelles i Pelai de Camps i de Matas, 
marquès de Camps, títol pontifici concedit pel papa Pius IX l’any 1878. 

La família de Camps és la propietària actual de la finca de can Ravella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 
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VALORACIÓ. RAONS 
QUE JUSTIFIQUEN LA SEVA 

RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 

FITXA

5 
  

 

CAL SADURNÍ i CAL VIDAL DE CAN RAVELLA és una masia situada al nucli rural 
de can Ravella, fora del recinte tancat de la casa senyorial, propera a les 
darreres vinyes en pendent arrecerades a la vessant de migdia de les serres 
d’Ordal i a poca distància del poble d’Ordal. 

Els orígens històrics de la masia són de finals del segle XIX. Com la resta de 
masies i cases del barri, CAL SADURNÍ i CAL VIDAL està vinculada a la finca de 
can Ravella, la qual, per optimitzar els rendiments de l’explotació agrícola i 
forestal, va agrupar a la seva proximitat les famílies que estaven al seu servei, 
proporcionant-los allotjament. 

L’arquitectura de CAL SADURNÍ i CAL VIDAL presenta un volum senzill 
tipològicament assimilable a la família I.1 de la classificació de Danés, 
caracteritzada per la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la 
façana principal, una composició sobre tres eixos verticals a la façana 
principal, a l’extrem superior est de la qual hi ha pintat un rellotge de sol on 
apareix, desdibuixada, la data de 1863, que es correspon sensiblement amb la 
data en què es va bastir la masia. 

Un dels valors de CAL SADURNÍ i CAL VIDAL és la seva integració en el nucli 
rural de can Ravella, el qual constitueix, en el seu conjunt, una fita de 
referència en el paisatge vitivinícola i forestal de l’antiga quadra d’Ordal, 
sense la qual aquest paisatge perdria identitat. 

Des del punt de vista mediambiental i social, la preservació de CAL SADURNÍ i 
CAL VIDAL reforça el nucli de can Ravella, que conjuntament amb el barri de 
la Capella i l’Hostal –tots pertanyents a la mateixa finca– constitueix un 
enclavament d’edificacions aïllades amb característiques ambientals pròpies, 
a la vegada que empara activitats vinculades al territori i afavoreix el 
reequilibri territorial i el manteniment de la població en l’àmbit rural. 

Els valors esmentats, especialment els mediambientals, paisatgístics i socials, 
justifiquen la preservació de CAL SADURNÍ i CAL VIDAL DE CAN RAVELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
811

 
c-77 CAL SADURNÍ i CAL VIDAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 

DE PROTECCIÓ 

FITXA

6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortofotomapa (vol 2011) 

 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE EDIFICI
COMPLEMENTARI ENTORN

E: 1/1000
PROTECCIÓ

2

A

B

D

C

1

3



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
812 

 
c-77 CAL SADURNÍ i CAL VIDAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA
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CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS   1 2 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   R R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA S S 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR S S 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  R  R  COMPOSICIÓ S S 

OFICIS  MO  MO  OFICIS S S 
MATERIAL  MO  MO  MATERIAL S S 
TEXTURA/COLOR Rellotge de sol R  MO  TEXTURA/COLOR S S 
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  MO  R       

OFICIS  MO  MO       
MATERIAL  MO  MO       
TEXTURA/COLOR  MO  MO       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 MO   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
Figuera R   
    S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

    
    D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espais d’interès pels valors 
naturals (Clau 11). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

S’admet l’acció constructiva d’enderroc, limitada als edificis complementaris, per tal de millorar els 
valors de l’edifici principal i/o implantar o ampliar els usos admesos. L’esmentada acció constructiva 
(desconstrucció) haurà d’estar contemplada i justificada en el corresponent Pla Especial en sòl no 
urbanitzable PE-snu-11 delimitat en el POUM de Subirats. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou cal Sadurní i cal Vidal de can Ravella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el 
qual s’ha de desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació 
de l’esmentat pla, el qual fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; i activitats artístiques. 

Edificis complementaris: Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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Ordal 
IDENTIFICACIÓ 
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 UTM:   X = 402742     Y = 4583385 https://maps.google.es/maps?q=41.395347,1.835715&num=1&t=h&z=17 
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c-78 LA PALLISSA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edifici aïllat d’ús agrícola que forma part d’un petit nucli rural. 

OBRA MAJOR  

Edifici de planta rectangular i única, de tres crugies sustentades per les parets dels pinyons de façana i 
dos arcs diafragma de mig punt, amb coberta a dues vessants de carener perpendicular a la façana 
principal orientada a llevant. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú. Arcs diafragma de mig punt de maó. Estructura de coberta de fusta. Teula 
àrab. 

FAÇANES  

Façana principal orientada a llevant amb portal d’arc de mig punt de maó a sardinell, parament de 
paredat comú, pinyó de pendents pronunciats (aproximadament del 100%), emmarcat amb maó i ull de 
bou el·líptic emmarcat amb maó. 

Façana orientada a migdia amb portal d’arc rebaixat i contrafort ortogonal a l’extrem oest. 

Façana orientada a ponent amb un contrafort central perpendicular a façana i dos laterals ortogonals, 
pinyó de pendents pronunciats emmarcat amb maó i ull de bou el·líptic emmarcat amb maó. 

Façana orientada a nord amb parament sense obertures i contrafort ortogonal a l’extrem oest. 

MATERIALS  

Paredat comú. Maó. Fusta a l’estructura de la coberta i porta. Teula àrab. 

ENTORN  

Clariana planera al bosc amb vegetació principalment arbustiva. 

CONTEXT  

Situada lleugerament apartada de les cases del nucli rural de can Ravella, fora del recinte de la casa 
senyorial, propera a les darreres vinyes arrecerades a la vessant sud de les serres d’Ordal, a poca 
distància del poble d’Ordal. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les 
muntanyes de l’Ordal i les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de 
l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat a través d’un camí pavimentat en bon estat fins a la masia de cal Sadurní i cal Vidal de can 
Ravella, el qual continua sense pavimentar fins a la pallissa. L’origen del camí és a la carretera N-340, 
sent també el camí d’accés al cementiri d’Ordal. 

SITUACIÓ DE RISC  

Se situa en una zona amb erosionabilitat mitjana. No s'aprecia cap altra situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’edifici presenta patologies rellevants a la coberta i contraforts a la cara de ponent. 
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
08273A039000090000QW 

 
 
 

39 
 
 
 

9 
 
 
 

RÚSTICA 
 
 
 

244.188 m2 
 
 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

En desús. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Pallissa. En desús. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Sense ocupar. 
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Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 
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ÈPOCA  

Segle XIX. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

Els orígens de la construcció estan vinculats amb can Ravella. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica cal Ros i cal Golart de can Ravella amb 
el nom de Las casas den Ravella i la descriu en la categoria caserio com un conjunt d’onze edificis dels 
quals vuit estan habitats contínuament i tres inhabitats. Deu dels edificis són de dues plantes i un 
d’una planta. Està situat a 8 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de C. Ravella, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Can Rabella, en el mapa planimètric del 
municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

La construcció sempre ha format part de la finca de can Ravella, que té els seus orígens als segles XIII-
XIV, tot i que les primeres notícies documentals són del segle XV. 

La família Ravella comença a engrandir el seu patrimoni amb una gran adquisició de béns l’any 1640. 

En època moderna, els propietaris de can Ravella van participar en la política local, van ser persones 
influents i familiars del Sant Ofici. 

Josep Ravella Feu, mort l’any 1793, va bastir l’actual masia entre els anys 1777 i 1780, així com 
l’Hostal de can Ravella, l’any 1788. 

Antoni Ravella Busquets va ser batlle de Subirats els últims anys del segle XVIII, i els primers del segle 
XIX, el patrimoni del qual, al morir sense fills, va passar a Josefa Tort Ravella, i d’aquesta, al seu 
hereu Hermenegild d’Olzinelles Ros i Ravella. 

L’any 1881 Hermenegild d’Olzinelles passa a ser propietari de can Ravella i, més endavant, aquest 
passa a la família de Camps pel matrimoni entre Concepció d’Olzinelles i Pelai de Camps i de Matas, 
marquès de Camps, títol pontifici concedit pel papa Pius IX l’any 1878. 

La família de Camps és la propietària actual de la finca de can Ravella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 
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c-78 LA PALLISSA DE CAN RAVELLA 

Ordal 
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
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LA PALLISSA DE CAN RAVELLA és una construcció agrícola lleugerament 
apartada del nucli rural de can Ravella, fora del recinte de la casa senyorial, 
propera a les darreres vinyes arrecerades a la vessant sud de les serres 
d’Ordal, a poca distància del poble d’Ordal. 

Els orígens històrics de la PALLISSA DE CAN RAVELLA són del segle XIX i, com la 
resta de construccions del nucli rural, està vinculada a l’activitat agrícola i 
ramadera de can Ravella, possiblement en aquest cas com a magatzem per a 
guardar-hi l’herba seca per alimentar el bestiar quan no podia sortir a 
pasturar. 

LA PALLISSA DE CAN RAVELLA és una construcció que manté molt íntegrament 
el seu aspecte original constituint una tipologia fidel de les construccions 
agrícoles de l’època. 

La seva volumetria simple no està exempta d’uns certs detalls arquitectònics 
que la revaloritzen, com l’èmfasi compositiu del pinyó triangular amb l’ull de 
bou el·líptic central. 

D’altra banda, aquesta petita construcció presenta la virtut d’integrar-se en 
el medi que l’envolta i de formar part del nucli rural de can Ravella que 
constitueix, en el seu conjunt, una fita de referència en el paisatge 
vitivinícola i forestal de l’antiga quadra d’Ordal, sense la qual aquest paisatge 
perdria identitat. 

Si considerem els valors mediambientals i socials, la preservació de LA 
PALLISSA reforça el caràcter del nucli de can Ravella, que conjuntament amb 
el barri de la Capella i l’Hostal –tots pertanyents a la mateixa finca– 
constitueix un enclavament d’edificacions aïllades amb característiques 
ambientals pròpies, a la vegada que empara activitats vinculades al territori i 
afavoreix el reequilibri territorial i el manteniment de la població en l’àmbit 
rural. 

Els valors esmentats, especialment els arquitectònics, mediambientals, 
paisatgístics i socials justifiquen la preservació de LA PALLISSA DE CAN 
RAVELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X
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Ortofotomapa (vol 2011) 

 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE
ENTORN

E: 1/1000
PROTECCIÓ

C
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CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  ENTORN 
   VOLUMETRIA  RELACIÓ 
 R   R 

PERÍMETRE  ORGANITZACIÓ 
 M   MO 

COBERTA  ELEMENTS 
FORMA R    

MATERIAL/COLOR R    
FAÇANES A  B   
COMPOSICIÓ  R  MO   M CATEGORIA DE MANTENIMENT 
OFICIS  R  MO   
MATERIAL  R  MO   R CATEGORIA DE RESPECTE 
TEXTURA/COLOR  R  MO   
FAÇANES C  D   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ 
COMPOSICIÓ  R  MO   
OFICIS  R  MO   S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ 
MATERIAL  R  MO   
TEXTURA/COLOR  R  MO   D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ 

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta altra edificació en 
sòl no urbanitzable es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla 
Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès agrícola 
(Clau 8). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

S’admeten els usos següents: 

Establiment de turisme rural; activitats d’educació en el lleure; activitats artístiques; i activitats de 
restauració. 
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IDENTIFICACIÓ 
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 UTM:   X = 402827     Y = 4582950 https://maps.google.es/maps?q=41.392351,1.837382&hl=ca&num=1&t=h&z=19 
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I ESTAT DE CONSERVACIÓ 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Conjunt unitari de cinc cases adossades a la capella de Sant Sebastià, les quals conformen un únic 
volum que, en la part central, és assimilable al grup I.1 de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta rectangular, de cinc crugies perpendiculars a la façana principal, compost 
de planta baixa, primera i golfes amb coberta a dues vessants de carener paral·lel a la façana 
principal. L’edifici està adossat per la seva cara de ponent a la capella de Sant Sebastià. 

Conjunt d’edificis complementaris adossats a la façana de migdia de l’edifici principal, de plantes 
rectangulars, compostos d’una, dues o tres plantes amb cobertes a una vessant o planes. 

Edifici complementari aïllat situat a sud-est de l’edifici principal, format per dos cossos de planta 
rectangular i única, de dimensions i d’alçada diferent, i coberta a una vessant. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Paredat comú. Forjats unidireccionals de fusta. Cobertes de teula àrab i planes. 

FAÇANES  

Façana principal orientada a nord composta sobre cinc eixos verticals. A la planta baixa, portal d’arc 
de mig punt amb dovelles i brancals de pedra picada, flanquejat per dos portals per banda, d’arc 
rebaixat, en algun dels quals s’observa fàbrica de maó. A la planta primera, cinc finestres a llinda, la 
central de major alçada i amb ampit de pedra i guardapols horitzontal i la de la seva dreta amb llinda i 
brancals motllurats –possiblement de pedra–, sota una capa de pintura blanca. A la planta golfes, cinc 
finestres a llinda de dimensió menor que les de la planta primera. Bancs longitudinals d’obra i pou 
situat a llevant adossats a la façana. Coronament amb petita cornisa acabada amb tortugada. 

Façana orientada a llevant sense compondre amb una finestra a cada planta. 

Façana orientada a migdia a la qual s’han adossat un conjunt desordenat de cossos complementaris 
amb obertures a llinda. A la planta golfes de l’edifici principal, seqüència de finestres a llinda similars 
a les de la façana nord. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Pedra picada. Fusta als embigats. Tancaments de fusta. Persianes de corda de 
fusta. Teula àrab. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Fossa sèptica. Enllumenat públic. 

ENTORN  

Vinyes envoltant l’edificació. Pou adossat a la façana principal. Carrer pavimentat al davant. Espai de 
migdia desacurat amb algun arbre i alguna pèrgola. 

CONTEXT  

Situades lleugerament separades de la carretera nacional, envoltades de les vinyes del pla de can 
Ravella, entre el torrent de la creu d’Ordal i la carretera, properes a l’Hostal, can Ravella i el poble 
d’Ordal. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i les 
serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat des de la carretera N-340 a través d’un camí de terra i de paviment en bon estat. 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per l’aparença externa, l’edifici presenta algunes deficiències. Entorn de migdia desacurat. 
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c-79 CASES DE LA CAPELLA 
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URBANÍSTIQUES I USOS 
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PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001904500DF08C0001PS 
001904400DF08C0001QS 
001904300DF08C0001GS 
001904200DF08C0001YS 
001904100DF08C0001BS 
001904000DF08C0001AS 
08273A011000010000QF 

 

 
 
 
 
 
 

11 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 

URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
RÚSTICA 

 

114 m2 
134 m2 
154 m2 
153 m2 
184 m2 
239 m2 

94.342 m2 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) 

Àmbits 

Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) 

Àrees de protecció especial 

Entorns naturals i paisatgístics d’especial interès (Clau ENP) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Cinc habitatges de primera residència. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Rectoria de la capella de Sant Sebastià. Habitatges de primera residència. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Ocupat per la propietat. 
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ÈPOCA  

Segle XVIII. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

Les cases de la Capella estan vinculades a la capella de Sant Sebastià reedificada l’any 1782 
possiblement per Josep Ravella Feu, tot i que els orígens de la construcció es remunten al segle XV. 

Al costat de la capella de Sant Sebastià es té notícia que existia la casa del capellà o rectoria, la qual 
molt possiblement era el que actualment formen les cases de la capella. Per les seves característiques, 
poden ser obra del segle XVIII. 

Hi ha constància gràfica amb el nom de Iglesia S. Esteve d’Ordal, en el full del Mapa Geológico y 
Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región Segunda o del Rio 
Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica amb el nom Iglesia, en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 
corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico (còpia 
manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

Possiblement Josep Ravella Feu, propietari de can Ravella, que va bastir la masia de can Ravella entre 
1777 i 1780 i l’Hostal l’any 1788, va ser qui va construir l’antiga Rectoria, actualment les cases de la 
Capella. 

La família de Camps és actualment la propietària de les cases de la Capella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 

RAVENTÓS ESCOFET, JOSEP. 100 anys d'una petita comunitat parroquial, 1867-1967: Sant Esteve 
d'Ordal. Gráficas Varias. Sant Sadurní d’Anoia. 1968. 

LLORACH i SANTIS, SALVADOR. Subirats. Visió general d’un municipi de l’Alt Penedès. Edita 
Ajuntament de Subirats, 1988. 

RUIZ CALZADO, DIEGO, i altres. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Ajuntament de 
Subirats. 2013. 

CATÀLEGS I INVENTARIS  

Forma part de la relació de conjunts arquitectònics d’especial interès a incloure en el Catàleg de béns 
a protegir del POUM de Subirats (2013). Núm. 85. 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

Fotografies de l’any 1979. Arxiu fotogràfic d’Estudi Hèlix. 
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LES CASES DE LA CAPELLA estan situades en una posició lleugerament 
separada de la carretera nacional, envoltades de les vinyes del Pla de can 
Ravella, entre el torrent de la creu d’Ordal i la carretera, properes a l’Hostal, 
can Ravella i el poble d’Ordal. 

Els orígens d’aquestes cases estan vinculats a la capella de Sant Sebastià, 
reedificada l’any 1782 pels propietaris de can Ravella, els quals també van 
edificar, al segle XVIII, LES CASES DE LA CAPELLA, que durant molts anys van 
acollir la casa del capellà o Rectoria. 

L’arquitectura de LES CASES DE LA CAPELLA conforma un conjunt unitari, de 
façana i de volum, compost simètricament sobre eixos verticals, amb un 
magnífic portal de mig punt adovellat i amb restes de treball de pedra en 
algunes de les finestres. Aquest conjunt, adossat a la capella de Sant 
Sebastià, constitueix una fita rellevant en el paisatge vinícola i forestal de les 
muntanyes d’Ordal, integrat en l’àmbit rural que l’envolta. 

Des del punt de vista mediambiental i social, la preservació de LES CASES DE 
LA CAPELLA reforça un conjunt d’edificacions aïllades, pertanyents a la 
hisenda de can Ravella (can Ravella, el barri de la Capella i l’Hostal) que 
formen un teixit rural amb característiques mediambientals pròpies, que 
afavoreixen el reequilibri territorial i el manteniment de la població en 
l’àmbit rural. 

Els valors esmentats arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics i 
socials justifiquen la preservació de LES CASES DE LA CAPELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X X
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c-79 CASES DE LA CAPELLA 

Ordal 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 

DE PROTECCIÓ 

FITXA
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c-79 CASES DE LA CAPELLA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS   1 2 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   S R 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   S M 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA S R 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR S R 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  R  MO  COMPOSICIÓ S MO 

OFICIS  R  MO  OFICIS S MO 
MATERIAL  R  MO  MATERIAL S MO 
TEXTURA/COLOR  MO  MO  TEXTURA/COLOR S R 
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  MO         

OFICIS  MO         
MATERIAL  MO         
TEXTURA/COLOR  MO         
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 MO   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
    
    S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

    
    D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès agrícola 
(Clau 8). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al
nombre d’hostes o comensals previstos. 

Les accions constructives que duguin a terme la categoria de substitució prescrita seran respectuoses
amb l’edifici principal i edificis complementaris, tant en la seva forma i composició com en la
utilització de materials, textures i colors. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou les cases de la Capella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el qual s’ha de 
desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació de 
l’esmentat pla, el qual fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment hoteler amb l’exclusió de la modalitat 
d’hotel apartament; establiment de turisme rural; activitats d’educació 
en el lleure; equipament i serveis comunitaris; activitats artístiques; i 
activitats de restauració. 

Edificis complementaris: Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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c-80 HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
 UTM:   X = 402943     Y = 4583045 https://maps.google.es/maps?q=41.393045,1.838493&num=1&t=h&z=17 
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c-80 HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
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c-80 HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edificació aïllada originalment destinada a hostal, a la qual posteriorment s’ha incorporat altres usos. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta rectangular de tres crugies perpendiculars a la façana principal. Crugia 
central lleugerament sobreaixecada, composta de planta baixa, primera i golfes, amb coberta a dues 
vessants de carener perpendicular a la façana i crugies laterals de planta baixa i primera amb coberta 
a una vessant. Cos adossat a llevant (antic molí d’oli) conformant façana unitària amb l’anterior, de 
planta rectangular, compost de planta baixa i primera amb coberta a una vessant. Cos adossat a sud, 
de planta rectangular, compost de planta baixa i primera amb coberta a una vessant. Cos situat a 
ponent de planta rectangular allargada compost de planta baixa i primera amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a ponent, seguint l’alineació de l’edifici principal, de planta rectangular, 
estructura d’arcs diafragma rebaixats de maó i coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a ponent, ocupant la façana de migdia, de planta rectangular allargada i 
única amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari, situat a migdia, de planta rectangular i única amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari, situat a llevant, de planta rectangular i única amb coberta a una vessant. 

Edifici complementari situat a ponent, de planta quadrada, compost de planta baixa i primera amb 
coberta a dues vessants. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú i de maó. Elements de pedra. Forjats unidireccionals de fusta. Arcs 
estructurals de maó. Cobertes de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana principal orientada a nord composta sobre quatre eixos verticals. A la planta baixa, tres portals 
d’arc rebaixat i una finestra a l’extrem est, tots amb els brancals i arcs de pedra picada. A la planta 
primera, quatre balcons amb llosana volada de pedra, barana de forja i obertura a llinda. A la planta 
golfes, dos ulls de bou circulars parcialment tapiats. 

Coronament de la façana de forma ondulada, simètric respecte a tres de les crugies del cos principal. 
Banc adossat. 

Façana orientada a nord de la nau de l’antiga serradora, amb el volum circular d’un pou, portal d’arc 
rebaixat de maó i quatre mòduls de finestres a llinda un, de dues obertures, i tres, de tres obertures. 

La resta de façanes sense compondre amb portals a llinda i d’arc rebaixat de maó i finestres a llindes, 
algunes amb reixes de forja i altres d’espina de peix. 

MATERIALS  

Paredat comú i maó. Pedra picada. Arcs diafragma de maó. Fusta als embigats. Tancaments de fusta. 
Persianes de llibret de fusta. Reixes de ferro forjat. Teula àrab. 

ELEMENTS SINGULARS  

Espai interior de l’antiga serradora amb estructura d’arcs diafragma rebaixats de maó. Restes de les 
antigues menjadores dels animals de tir. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. Aigua potable. Telefonia. Fossa sèptica. Enllumenat públic. 
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c-80 HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
ENTORN  

Vinyes a tocar de l’edificació per les cares de migdia i de llevant. 

Esplanada de servei a la cara de ponent. A la cara nord, pou adossat a la façana i algun arbre poc 
rellevant. 

CONTEXT  

Situada al peu de la carretera nacional, en una plana de vinyes entre el torrent de la creu d’Ordal i la 
carretera, molt propera al barri de la Capella, can Ravella i el poble d’Ordal. Està inclosa en la 
subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i les serres de les Planes, Riés i 
les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat directe des de la carretera N-340, per un camí de terra en bon estat. 

SITUACIÓ DE RISC  

No s'aprecia cap situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Per l’aparença externa, l’edifici està, en general, en bon estat de conservació. En els paraments de les 
façanes s’observen deficiències. 
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c-80 HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DADES CADASTRALS, 

URBANÍSTIQUES I USOS 

FITXA

3 
  

PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
001903800DF08C0001BS 
001903900DF08C0001YS 
08273A011000030000QO 

 

 
 

11 
 

 
 
3 
 

URBANA 
URBANA 
RÚSTICA 

 

897 m2 
933 m2 

27.996 m2 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) 

Àmbits 

Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Residencial. Habitatge de primera residència. Comercial. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatge de primera residència. Hostal. Caserna de la Guardia Civil. Escola. Serradora. 
Comercial. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Ocupat per la propietat. 
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c-80 L’HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

1788 i segle XIX. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

L’Hostal de can Ravella –que durant un temps es va conèixer com a hostal nou per distingir-lo del de 
can Sella– el va construir Josep Ravella Feu, propietari de la hisenda de can Ravella, l’any 1788. 

En els llibres de notes d’Isidre Mata del Racó s’anomena Hostal d’Ordal. 

L’Hostal de can Ravella, durant la guerra del Francès, va ser escenari d’allotjament de soldats, 
robatoris i incendis. 

El cos de la Guàrdia Civil va estar instal·lat a l’Hostal de can Ravella fins al 6 d’octubre de 1934. En el 
plànol de la Mancomunitat de Catalunya de 1914 consta com a “Cuartel de la Guardia Civil”. 

La casa es coneix també com “La Serra” pel fet que s’hi va emplaçar una serradora durant més de cent 
anys. 

Fins l’any 1926 l’escola d’Ordal va estar instal·lada en una sala superior de l’Hostal de can Ravella. Era 
una escola mixta i la mestra va ser Maria de la Mercè Malló. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica l’Hostal de can Ravella amb el nom de 
El Hostal d’Ordal i el descriu en la categoria casa-meson com un edifici de dues plantes habitat 
contínuament, situat a 4 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la construcció, que apareix amb el nom d’Hostal, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la construcció, que apareix amb el nom Cuartel de la Ga Civil, en el mapa 
planimètric del municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 
del Instituto Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat 
de Catalunya) realitzat l’any 1914. 

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS  

Josep Ravella Feu, propietari de can Ravella va bastir entre 1777 i 1780 l’actual masia i l’any 1788 
l’Hostal. Josep Ravella Feu va morir l’any 1793, deixant els seus béns a Antoni Ravella Busquets. 

La família de Camps és actualment la propietària de l’Hostal de can Ravella. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 

RAVENTÓS ESCOFET, JOSEP. 100 anys d'una petita comunitat parroquial, 1867-1967: Sant Esteve 
d'Ordal. Gráficas Varias. Sant Sadurní d’Anoia. 1968. 

COLOMÉ, JOSEP. Els móns d’Isidre Mata del Racó. Notes d’un propietari pagès al Penedès a la fi de 
l’Antic Règim. Transcripció de Raimon Soler. IEP Estudis i Documents, vol XIV; Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia. Història de la Vila núm. 4. Ed. Aj. de Subirats; Aj. de Sant Sadurní d’Anoia i Institut 
d’Estudis Penedesencs. 1997. 

QUEROL i ROVIRA, CARLES. Subirats. Conèixer el seu atractiu, viure’l i gaudir-lo. Edita Ajuntament de 
Subirats. 2008. 
 



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
837

 
c-80 L’HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal  
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

L’HOSTAL DE CAN RAVELLA és una construcció rural situada al peu de la 
carretera nacional, en una plana de vinyes entre el torrent de la creu d’Ordal 
i la carretera, molt propera al barri de la Capella, can Ravella i el poble 
d’Ordal. 

Els orígens de l’HOSTAL estan vinculats a la masia de can Ravella 
documentada a partir del segle XV. La construcció es va aixecar de nova 
planta l’any 1788 per a ús d’hostal, com a conseqüència de la recent 
construcció de la carretera, i al llarg del segle XIX es va anar ampliant, i va 
ser utilitzada per a usos diversos, alguns de caràcter col·lectiu. 

L’arquitectura de l’HOSTAL DE CAN RAVELLA presenta les característiques 
dels edificis de finals del segle XVIII, amb la façana composta sobre eixos 
verticals, obertures de pedra i coronament que amaga la coberta. Presenta 
també altres elements d’interès com poden ser els arcs diafragma de maó de 
la nau.  

En el seu conjunt, l’arquitectura de l’HOSTAL constitueix una peça de 
referència que s’integra en el paisatge rural on s’emplaça proper al poble 
d’Ordal, amb els volums més potents orientats a la carretera i els més febles 
a les vinyes de migdia. 

Des del punt de vista social, la preservació de l’HOSTAL DE CAN RAVELLA 
reforça un conjunt d’edificacions aïllades, pertanyents a la hisenda de can 
Ravella (can Ravella, el barri de la Capella i l’Hostal) que formen part d’un 
teixit rural amb característiques socials pròpies, empara activitats vinculades 
amb el territori i afavoreix el reequilibri territorial i el manteniment de la 
població en l’àmbit rural. 

Els valors esmentats, arquitectònics, històrics, paisatgístics i socials, 
justifiquen la preservació de l’HOSTAL DE CAN RAVELLA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X X
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c-80 L’HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 

DE PROTECCIÓ 

FITXA

6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortofotomapa (vol 2011) 

 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE EDIFICI
COMPLEMENTARI ENTORN

E: 1/1000
PROTECCIÓ

3

D

2

5

1

4
6



 

CATÀLEG 
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 2O15 Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions 

 
839

 
c-80 L’HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS  1a5 6 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   R S 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   M S 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA R S 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR R S 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  R  MO  COMPOSICIÓ R  

OFICIS  R  MO  OFICIS MO  
MATERIAL  R  MO  MATERIAL MO  
TEXTURA/COLOR  R  MO  TEXTURA/COLOR MO  
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  MO  MO       

OFICIS  MO  MO       
MATERIAL  MO  MO       
TEXTURA/COLOR  MO  MO       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 MO   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
    
    S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès agrícola 
(Clau 8). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al
nombre d’hostes o comensals previstos. 

Les accions constructives que duguin a terme la categoria de substitució prescrita seran respectuoses
amb l’edifici principal i edificis complementaris, tant en la seva forma i composició com en la
utilització de materials, textures i colors. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou l’Hostal de can Ravella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el qual s’ha de 
desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació de 
l’esmentat pla, el qual fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment hoteler amb exclusió de la 
modalitat d’hotel apartament; establiment de turisme rural; 
activitats d’educació en el lleure; equipaments i serveis 
comunitaris; activitats artístiques; i activitats de restauració 
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c-80 L’HOSTAL DE CAN RAVELLA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

El POUM de Subirats inclou l’Hostal de can Ravella dins l’àmbit del sector PE-snu-11, el qual s’ha de 
desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial Urbanístic. A l’espera de l’aprovació de 
l’esmentat pla, el qual fixarà definitivament els usos, s’admeten provisionalment els usos següents: 

Edifici complementari 1: Activitats artesanals; activitats artístiques; i activitats de 
restauració. Usos que complementin els de l’edifici principal. 

Edificis complementaris 2 a 6:  Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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c-81 LA CASA LLARGA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
 UTM:   X = 403019     Y = 4582501 https://maps.google.es/maps?q=41.388352,1.839877&num=1&t=h&z=17 
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c-81 LA CASA LLARGA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
TIPOLOGIA  

Edificació aïllada d’origen rural, d’estructura lineal, parcialment enrunada. No és assimilable a cap 
dels grups de la classificació tipològica de Danés. 

OBRA MAJOR  

Edifici principal de planta allargada, de formes rectangulars, compost de planta baixa i primera amb 
coberta a una vessant en direcció sud. Una part de l’edifici situada a ponent està enrunada. 

Conjunt d’edificis complementaris de plantes rectangulars i úniques amb cobertes a una vessant, 
situats a migdia de l’edifici principal i a nivell de la planta primera. Part d’aquests edificis estan 
enrunats i coberts de bardissa. 

SISTEMA CONSTRUCTIU  

Parets de paredat comú, tàpia i maó. Forjats unidireccionals de fusta. Cobertes de teula àrab. 

FAÇANES  

Façana orientada a nord amb quatre portals, dos a llinda, un rebaixat i un de mig punt, i dues finestres 
a llinda, a la planta baixa, i seqüència de nou finestres a llinda, a la planta primera. 

Façana orientada a sud amb cossos adossats en estat ruïnós i coberts de vegetació. 

Façana lateral orientada a ponent en estat ruïnós i façana lateral orientada a llevant sense obertures. 

MATERIALS  

Paredat comú, tàpia i maó. Embigats de fusta. Arcs de descàrrega de maó. Tancaments de fusta. 
Algunes persianes de corda de fusta. Alguna reixa de forja. Teula àrab. 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

Electricitat. 

ENTORN  

Entorn desacurat. A la façana nord, restes de tancaments de malla, corrals, planxes metàl·liques, 
lones, vehicles en desús, etc. A la façana sud, vegetació densa entre les edificacions. 

CONTEXT  

Situada al sud del barri de la Capella, al marge esquerre del fondo de can Ravella, al peu del camí 
d’Olesa a ca l’Esteve, conegut també com el camí de les Planes a can Ravella, en un petit turó a la 
zona límit dels camps de conreu i el bosc. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris 
de les muntanyes de l’Ordal i les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial 
de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat per un camí de terra en bon estat que té el seu origen a la carretera nacional N-340, a 
tocar de l’Hostal de can Ravella. 

SITUACIÓ DE RISC  

Se situa en una zona amb risc moderat d’incendi. No s'aprecia cap altra situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

La masia està en mal estat de conservació. Entorn desacurat. 
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c-81 LA CASA LLARGA 

Ordal 
DADES CADASTRALS, 

URBANÍSTIQUES I USOS 

FITXA

3 
  

PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
08273A012000080000QM 

 
 
 

12 
 
 
 

8 
 
 
 

RÚSTICA 
 
 
 

491.561 m2 
 
 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (58) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

Agrícola i ramader. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatge familiar vinculat a una explotació agrícola. Agrícola i ramader. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Sense ocupar. 
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c-81 LA CASA LLARGA 

Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

Segle XIX. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

La casa pertany a la hisenda de can Ravella. 

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica la Casa Llarga amb el nom de La Casa 
Llarga i la descriu en la categoria masia (casa de labor) com un edifici de dues plantes habitat 
contínuament, situat a 5 km de Sant Pau d’Ordal. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de Casa Llarga, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 

Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Casallarga, en el mapa planimètric del 
municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya) 
realitzat l’any 1914. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 

ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 

LLORACH i SANTIS, SALVADOR. Subirats. Visió general d’un municipi de l’Alt Penedès. Edita 
Ajuntament de Subirats, 1988. 

FERRAN MÈLICH, ANTONI i altres. Pla Director supramunicipal de Sostenibilitat. Mancomunitat de 
Municipis de l’Alt Penedès. 2005 (Suport CD-Rom). 

TRÍADE SERVEIS CULTURALS. Inventari del Patrimoni Cultural de Subirats. Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona. 2007. 

RUIZ CALZADO, DIEGO, i altres. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Ajuntament de 
Subirats. 2013. 

CATÀLEGS I INVENTARIS  

Forma part de la relació d’edificacions susceptibles de ser incloses en el Catàleg de masies i cases 
rurals del POUM de Subirats (2013). Núm. 58. 
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c-81 LA CASA LLARGA 

Ordal 
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

LA CASA LLARGA és una masia situada al sud del barri de la Capella, al marge 
esquerre del fondo de can Ravella, al peu del camí que neix al costat de 
l’antic Hostal de can Ravella i s’enfila en direcció a la serra de les Planes, 
primer entre camps i després entre boscos. 

Els orígens històrics de LA CASA LLARGA, vinculats a can Ravella, són del segle 
XIX. Es té notícia de la seva presència en el territori, tant a través del 
nomenclàtor de la província de Barcelona de l’any 1860, com en el plànol 
geològic i topogràfic Almera/Brossa editat l’any 1897. 

Tot i el seu precari estat de conservació, LA CASA LLARGA presenta una 
volumetria singular que no es pot assimilar ni a cap dels grups de la 
classificació tipològica de Danés, ni tampoc a cap construcció similar del 
terme municipal. La construcció és una referència al límit entre els paisatges 
vitivinícoles de la plana de l’Alt Penedès i els paisatges forestals de les 
muntanyes d’Ordal, al peu d’un sender de gran recorregut GR-5, conegut com 
sender dels miradors, que va de Sitges a Arenys de Mar passant per Montserrat 
i el Montseny. 

Des del punt de vista mediambiental, la recuperació i preservació de LA CASA 
LLARGA reforça un petit conjunt de construccions rurals, de masies i masets 
arrecerats a les muntanyes d’Ordal, actualment en gran part enrunats, però 
que constitueix un teixit amb característiques ambientals pròpies, el qual en 
qualsevol cas és un instrument adequat per al manteniment dels camins i, en 
general, del territori. 

Els valors esmentats, especialment els mediambientals i paisatgístics, 
justifiquen la recuperació i preservació de LA CASA LLARGA. 

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X 
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c-81 LA CASA LLARGA 

Ordal 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 

DE PROTECCIÓ 

FITXA

6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortofotomapa (vol 2011) 

 

EDIFICI
PRINCIPAL

ÀMBIT DE EDIFICI
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E: 1/1000
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c-81 LA CASA LLARGA 

Ordal 
DETERMINACIONS 

NORMATIVES 

FITXA

7 
  
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 EDIFICI PRINCIPAL  EDIFICIS COMPLEMENTARIS    1a4 
     VOLUMETRIA  VOLUMETRIA 
 R   MO 

PERÍMETRE  PERÍMETRE 
 M   MO 

COBERTA  COBERTA 
FORMA R  FORMA MO 

MATERIAL/COLOR R  MATERIAL/COLOR MO 
FAÇANES A  B  FAÇANES 
COMPOSICIÓ  R  MO  COMPOSICIÓ MO 

OFICIS  MO  MO  OFICIS MO 
MATERIAL  MO  MO  MATERIAL MO 
TEXTURA/COLOR  MO  MO  TEXTURA/COLOR MO 
FAÇANES C  D   
COMPOSICIÓ  MO  MO       

OFICIS  MO  MO       
MATERIAL  MO  MO       
TEXTURA/COLOR  MO  MO       
 

ENTORN   
     RELACIÓ   M CATEGORIA DE MANTENIMENT  
 R   
ORGANITZACIÓ   R CATEGORIA DE RESPECTE  
 MO   
ELEMENTS   MO CATEGORIA DE MODIFICACIÓ  
    
    S CATEGORIA DE SUBSTITUCIÓ  

    
    D CATEGORIA DE DEMOLICIÓ  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espais d’interès pels valors 
naturals (Clau 11). 

Els projectes que desenvolupin els usos d’establiment de turisme rural i de restauració hauran de 
contenir la ubicació de places d’aparcament a l’aire lliure en un nombre que sigui proporcional al 
nombre d’hostes o comensals previstos. 

S’admet l’acció constructiva d’enderroc, limitada als edificis complementaris per tal de millorar els 
valors de l’edifici principal i/o implantar els usos admesos. S’exclouran d’aquesta acció constructiva 
aquells elements dels edificis complementaris que estiguin protegits pel present Pla especial de 
catàleg de masies. L’esmentada acció de deconstrucció haurà d’estar degudament justificada en el 
corresponent projecte. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

S’admeten els usos següents: 

Edifici principal: Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats d’educació 
en el lleure; activitats artístiques; i activitats artesanals. 

Edificis complementaris: Usos que complementin els de l’edifici principal. 
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c-82 MASET DE CAN PARELLADA 

Ordal 
IDENTIFICACIÓ 

 

FITXA

1 
 UTM:   X = 403805     Y = 4584152 https://maps.google.es/maps?q=41.403248,1.849651&num=1&t=h&z=19 

 

 
 
 
 

V i n y e s

d e l

R o v i r a

Camí de M ontcau

el Maset
de Can Parellada

Barraca
de Cal Cortina

Barraca de
Cal Cacuero

Barraca del
Pepet del Pa

Barraca de
Vallberdina
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c-82 MASET DE CAN PARELLADA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS  

Masia actualment en estat ruïnós amb la façana principal orientada a migdia, de la qual resta el 
perímetre dels murs de paredat comú, que conformaven l’edifici principal on es distingeixen quatre 
crugies paral·leles a la façana. 

De la façana principal, queden en peu els paraments, un dels quals defineix el pinyó de la coberta, i un 
rellotge de sol circular. Igualment, es conserva alguna vessant de les cobertes en estat ruïnós, el clos 
rectangular situat al nord, amb restes de coberts complementaris per tancar bestiar i vestigis 
d’obertures a llinda i d’arc rebaixat, algunes formades amb maó a sardinell o amb llinda de fusta. 
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c-82 MASET DE CAN PARELLADA 

Ordal 
DESCRIPCIÓ FÍSICA 

I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

FITXA

2 
  
DESCRIPCIÓ FÍSICA 
 
ENTORN  

Entorn abandonat amb matolls, esbarzers i vegetació diversa que envaeix les ruïnes de la masia. 

CONTEXT  

Situada al nord del poble d’Ordal, al marge dret del fondo de Mas Granada, al peu del camí del 
Montcau, en ple paisatge forestal de les muntanyes d’Ordal. Es troba dins de l’espai d’interès natural 
Muntanyes de l’Ordal i de l’espai Xarxa Natura 2000 Serres del Litoral Central, pròxima a un Hàbitat 
d’Interès Comunitari. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de 
l’Ordal i les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès. 

ACCESSIBILITAT  

Accés rodat per un camí de terra en bon estat, el qual té el seu origen a la masia de can Parellada, al 
peu de la carretera N-340. 

SITUACIÓ DE RISC  

Se situa en una zona amb risc moderat d’incendi. No s'aprecia cap altra situació de risc significativa. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

En molt mal estat de conservació. Resta la possibilitat de recuperar l’estructura de l’antiga masia. 
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c-82 MASET DE CAN PARELLADA 

Ordal 
DADES CADASTRALS, 

URBANÍSTIQUES I USOS 

FITXA

3 
  

PROPIETAT 
 

REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.  
08273A006000060000QY 

 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

RÚSTICA 
 
 
 

16.723 m2 
 
 
 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)  

Sòl no urbanitzable 

Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès pels valors ecològics i paisatgístics (Clau 9) 

Elements en sòl no urbanitzable a catalogar 

Masies i cases rurals (61) 

USOS 
 

ÚS ACTUAL  

En ruïnes. Sense ús. 

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS  

Residencial. Habitatge familiar vinculat a una explotació agrícola. 

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ  

Propietat privada. Sense ocupar. 
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c-82 MASET DE CAN PARELLADA 

Ordal 
INFORMACIÓ HISTÒRICA 

I DOCUMENTAL 

FITXA

4 
  
ÈPOCA  

Possibles orígens del segle XVIII. 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica el Maset de can Parellada amb el nom 
de El Maset del Parellada i la descriu en la categoria masia (casa de labor) com un edifici de dues 
plantes habitat contínuament, situat a 6 km de Sant Pau d’Ordal. 
Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom de Mt. den Parellada, en el full del Mapa 
Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona (Almera/Brossa) corresponent a la Región 
Segunda o del Rio Noya al mar a escala 1:40.000 editat l’any 1897. 
Hi ha constància gràfica de la masia, que apareix amb el nom Corral de Parellada, en el mapa 
planimètric del municipi a escala 1:25.000 corresponent a l’aixecament del mapa de España 1:50.000 
del Instituto Geográfico y Estadístico (còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat 
de Catalunya) realitzat l’any 1914. 
Al nord de la masia de can Parellada, hi ha el maset de can Parellada, pertanyent a la família, 
documentada a partir del segle XV. Prop seu, hi havia el mas Glaçat, el qual consta que fou venut per 
Bartomeu Guilera a Bernardí Parellada l’any 1515. 
En els fogatges del terme de Subirats de 1497 i 1553 apareixen “en Parellada” i Jaume Parellada com a 
caps de família. 
L’any 1740, Josep Parellada va ser nomenat procurador de tots els béns que l’abadia de Ripoll tenia a 
Vilafranca del Penedès. 
L’any 1773 Pere Parellada, pagès d’Ordal, participa com a expert en l’amidament amb canes de la 
parròquia de Subirats. 
L’any 1798, Joan Parellada d’Ordal dóna hostatge a soldats que protegien dels bandolers de la creu 
d’Ordal. 

BIBLIOGRAFIA  

Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de 
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones, 
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto 
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población, 
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860. 
ALMERA, JAIME i BROSSA, EDUARDO. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. 
Región Segunda ó del Río Noya al mar. Geología por el canónigo Dr. D. Jaime Almera Pbro. Topografía 
por Eduardo Brossa. Escala 1:40.000. Diputación de Barcelona, 1897. 
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Mapa planimètric de Subirats. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita feta 
pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Es correspon a l’aixecament del Mapa de 
España 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 1914. 
RAVENTÓS ESCOFET, JOSEP. 100 anys d'una petita comunitat parroquial, 1867-1967: Sant Esteve 
d'Ordal. Gráficas Varias. Sant Sadurní d’Anoia. 1968. 
LLORACH i SANTIS, SALVADOR. Subirats. Visió general d’un municipi de l’Alt Penedès. Edita 
Ajuntament de Subirats, 1988. 
COLOMÉ, JOSEP. Els móns d’Isidre Mata del Racó. Notes d’un propietari pagès al Penedès a la fi de 
l’Antic Règim. Transcripció de Raimon Soler. IEP Estudis i Documents, vol XIV; Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia. Història de la Vila núm. 4. Ed. Aj. de Subirats; Aj. de Sant Sadurní d’Anoia i Institut 
d’Estudis Penedesencs. 1997. 
RUIZ CALZADO, DIEGO, i altres. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Ajuntament de 
Subirats. 2013. 

CATÀLEGS I INVENTARIS  

Forma part de la relació d’edificacions susceptibles de ser incloses en el Catàleg de masies i cases 
rurals del POUM de Subirats (2013). Núm. 61. 
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c-82 MASET DE CAN PARELLADA 

Ordal 
VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN 

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
FITXA

5 
  

 

El MASET DE CAN PARELLADA està situat al nord del poble d’Ordal, al marge 
dret del fondo de Mas Granada, al peu del camí del Montcau, en ple paisatge 
forestal de les muntanyes d’Ordal. 

Els orígens del MASET DE CAN PARELLADA estan vinculats a la finca del mateix 
nom situada a menys d’un quilòmetre de distància, la història de la qual es 
remunta al segle XV. Possiblement com a conseqüència de l’activitat forestal i 
ramadera, es va bastir aquest maset el segle XVIII, pensat com a construcció 
menor pròpia de les feines del camp, que en aquest cas va estar molts anys 
ocupada com a habitatge familiar. 

De la seva presència en el territori, en queda constància tant en el 
nomenclàtor de la província de Barcelona de 1860 com en el mapa geològic i 
topogràfic Almera/Brossa editat l’any 1897. 

Malgrat el seu estat ruïnós, el MASET DE CAN PARELLADA és encara una 
referència al peu del camí del Montcau, el qual forma part del “Sender dels 
miradors”, sender de gran recorregut (GR-5) que va de Sitges a Arenys de Mar 
i transcorre per cinc parcs naturals. 

Des del punt de vista mediambiental, la recuperació i preservació del MASET 
DE CAN PARELLADA reforça un petit conjunt de masets arrecerats a les 
muntanyes d’Ordal actualment enrunats, però que constitueix un teixit amb 
característiques ambientals pròpies, al peu de camins rellevants, el qual ha 
de ser un instrument d’utilitat per al manteniment de l’àmbit rural. 

Els valors esmentats, especialment els històrics i mediambientals, justifiquen 
la recuperació i preservació del MASET DE CAN PARELLADA.  

RAONS D’INCLUSIÓ 
 
ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS 

 

X X X
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c-82 MASET DE CAN PARELLADA 

Ordal 
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT 
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural 
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic. 

El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que 
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espai d’especial interès pels valors 
ecològics i paisatgístics (Clau 9). 

El perímetre de les edificacions a reconstruir serà sensiblement el grafiat en la fitxa 6. 

Es defineix com a actuació prioritària el desbrossament de l’àmbit de protecció i l’aixecament dels 
plànols de planta alçats i seccions de totes les construccions contingudes dins de l’àmbit. 

Després de les esmentades actuacions, es procedirà prèviament a qualsevol altra actuació, a l’anàlisi 
estructural i constructiu dels diferents elements per tal d’establir la corresponent diagnosi que 
permeti avaluar quines són les estructures existents susceptibles de mantenir, de substituir o de 
demolir. 

Les subsegüents actuacions aniran precedides d’un projecte bàsic de reconstrucció, el qual serà de la 
totalitat de les restes de l’antiga masia, i tindrà com a base l’estat actual, la diagnosi esmentada i els 
documents fotogràfics històrics de l’antiga masia. El desenvolupament executiu d’aquest projecte es 
podrà realitzar per fases d’acord amb els criteris continguts en el projecte bàsic general i els usos a 
què es decideixi destinar d’acord amb les prescripcions del present Pla Especial. 

En qualsevol actuació a executar s’hauran de prendre les mesures adients per protegir i conservar tant 
els Hàbitats d’Interès Comunitari, com les espècies vinculades a ells, segons els articles 11,12 i 13 de 
la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i flora silvestres, i en base a l’article 52.1 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre. En aquest 
sentit, caldrà garantir la preservació d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant 
qualsevol obra que es realitzi i, un cop executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s 
alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol residu i instal·lacions innecessàries. 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS 

S’admeten els usos següents: 

Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats d’educació en el lleure; i activitats 
artístiques. 
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