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INFORME EN RELACIÓ AMB EL CONTINGUT DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL 
NO URBANITZABLE DE SUBIRATS 
 
 

1. ANTECEDENTS I OBJECTE 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 19 de març de 2015 va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de catàleg de 
masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de Subirats, promogut i tramès 
per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós que incorpori 6 prescripcions. 

L’objecte del present informe és donar compte del contingut del text refós que s’ha redactat 
per donar compliment a les prescripcions contingudes en l’esmentat acord de la CTU de 
Barcelona. 

 

2. CONSIDERACIONS PRELIMINARS  

2.1 Sobre els usos de totes les construccions i espais que conformen la masia 

La masia és el nom que rep modernament la casa del mas, el qual és (o va ser) una explotació 
agrària integrada per la casa, i per les terres de conreu, boscos, pastures i erms que en 
formen (o en formaven) part. El mas és una unitat d’explotació agrària a la qual es troben 
associades les masies. 

La masia ve definida fonamentalment per les funcions residencials, però no exclusivament. 
Perquè, si bé van ser construïdes per facilitar la vida al pagès i a la seva família prop dels 
camps que conreava, també ho van ser per donar aixopluc als animals i a les collites. D’aquí 
la intensa relació de la masia amb el territori, el seu alt nivell de relació amb el lloc. 

El resultat d’aquesta relació és la conformació en cada mas d’un conjunt d’espais, que es 
sintetitza amb el nom de masia, format per construccions com la casa, el celler, la pallissa, 
l’estable, el corral, el galliner, les corts, etc.; per espais associats com l’era, la bassa, el 
pou, les eixides, el llenyer, etc., i per elements pròxims com la vinya i els conreus, els camins 
d’accés, els marges, els arbres, etc. Espais construïts i espais oberts que constitueixen la 
zona habitable del mas. 

En relació directa amb el que s’ha dit, i en el cas específic de Subirats, que és el que ens 
ocupa, s’ha de posar de manifest que la pràctica desaparició del mas, com a sinònim d’unitat 
d’explotació familiar, és un fet irreversible. És més, la realitat constata que la institució del 
pagès ha desaparegut de moltes masies i que un gran nombre d’aquestes han perdut les seves 
funcions residencials primigènies, restant fins i tot desvinculades de qualsevol ús agrícola. 

En molts casos, les masies –i les edificacions complementàries que conformen un conjunt 
indivisible– estan desocupades, o han estat reutilitzades com a habitatge convencional de 
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primera o segona residència i sotmeses a reformes i ampliacions. En d’altres, s’ha integrat –
amb major o menor fortuna– en el conjunt edificat, l’habitatge d’algun fill del propietari o 
construccions vitivinícoles molt actives en el territori que ens ocupa. Sovint s’han construït 
piscines i s’han reutilitzat les antigues construccions agrícoles com a garatge i altres 
dependències complementàries de l’habitatge de primera o segona residència; moltes 
presenten dependències agrícoles en desús en procés de degradació, etc. Malgrat això, es pot 
afirmar, però, que les masies de Subirats mantenen la seva aparença externa, amb totes les 
transformacions que el pas dels anys i les circumstàncies socials i econòmiques de cada època 
els ha estampat, i tot i que el mas ha deixat de ser la forma d’organització de l’espai rural, 
continua configurant el paisatge. 

En el marc d’un pla especial urbanístic que té per objecte identificar les edificacions que són 
susceptibles de reconstrucció i rehabilitació per raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques o socials, i determinar la seva preservació, l’anàlisi de les 
masies de Subirats ha posat en consideració tots els aspectes que s’han apuntat. L’anàlisi s’ha 
fet, no només de la casa o del que es denomina edifici principal, sinó també de la resta de 
construccions de la masia, denominades edificis complementaris, i dels elements que 
conformen l’entorn i la seva organització, amb independència de la seva qualitat 
arquitectònica i de l’època de la seva implantació. 

Tanmateix, en les determinacions normatives i d’ús, s’han tingut en compte totes les 
construccions i espais que constitueixen la masia, els quals podran acollir els usos que es 
determinen en el planejament especial, d’acord amb l’article 47.3 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. En aquest sentit, s’ha cregut que el més adequat no és excloure d’aquesta 
possibilitat totes o alguna les edificacions complementàries, sinó tot el contrari, possibilitar 
la seva rehabilitació i adequació al conjunt que es pretén preservar, amb els usos 
complementaris que el planejament especial admet per a l’edifici principal, sota el control 
de l’Administració Pública. De no fer-se així, les edificacions complementàries quedarien 
limitades als usos propis del sòl no urbanitzable (activitat agrícola, ramadera, cinegètica i 
forestal), els quals han desaparegut de l’àmbit de gran part de les masies actuals, abocant-les 
al seu desús i a la seva degradació amb efectes negatius sobre el bé que es pretén preservar. 

Arribats aquí, s’ha de recordar que un dels objectius explícit i implícit de la catalogació de 
masies i cases rurals és la preservació del patrimoni cultural rural i la dinamització social i 
econòmica d’aquest teixit que al llarg de la història ha desenvolupat una rellevant funció 
estructurant del territori. 

Cal insistir, també, que una lectura del conjunt de la masia –edifici principal i edificis 
complementaris– en termes exclusivament arquitectònics o d’antiguitat de les construccions 
no és, possiblement, el més adequat, ni s’ajusta al ventall més ample de valors que 
determina la legislació urbanística. Com tampoc resulta adequat intentar esbrinar el “valor” 
que pugui tenir alguna edificació concreta que forma part complementària de la masia, pel 
fet que els valors s’han d’atribuir al conjunt. En aquest sentit, en la majoria de casos, no serà 
d’utilitat, sinó tot el contrari, l’intent d’analitzar individualment cada construcció de la 
masia com si fos una construcció aïllada i no formés part del conjunt rural, el qual s’ha anat 
implantant al territori a través de la història. 

Igualment insistim en la contradicció que pot representar el fet d’excloure del catàleg algun 
dels edificis complementaris, per raons arquitectòniques o de construcció moderna, 
mantenint-lo, però, dins de l’entorn de protecció. 
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2.2 Sobre la constant transformació de les masies al llarg de la història i 
l’eventual desvaloració de la masia per la incidència d’alguns elements i 
edificis complementaris 

Les masies catalogades no són fruit d’una sola època, sinó d’una evolució històrica en què 
moltes èpoques o moments han anat deixant la seva petjada a l’edifici. Aquesta empremta 
s’ha produït a bona part de les masies, les quals s’han ampliat i reformat sobre la base 
d’altres masies existents. 

Les pròpies tipologies de masies, bastides amb el sistema estructural tradicional del país, que 
són les crugies de parets de càrrega i cobriment d’embigat de fusta o volta, presenten una 
clara disponibilitat a qualsevol tipus d’ampliació tant vertical com horitzontal, sense perdre 
les característiques més essencials. Al llarg de la història, aquesta ha estat una pràctica 
habitual que ha permès allargar la longitud de les crugies o afegir una planta sobre 
l’estructura de parets de càrrega existent. 

Igualment, en l’evolució física de les masies s’han anat incorporant construccions 
complementàries que ocupen el seu espai d’implantació de forma juxtaposada o aïllada i que, 
d’acord amb les necessitats del moment, s’han destinat a usos agrícoles, vitivinícoles o 
complementaris de l’habitatge familiar existent. Aquestes edificacions complementàries 
s’han aixecat tant a través de solucions constructives sòlides, com a través d’elements 
constructius més precaris, els quals, tant els uns com els altres, formen part de la història de 
la masia i se’ls ha d’atribuir el valor funcional i/o econòmic i/o sentimental que pels seus 
propietaris tenen, amb independència de la seva qualitat arquitectònica o de l’època de la 
seva construcció. 

En cada un dels béns catalogats, el Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de 
Subirats ha avaluat la incidència del edificis complementaris en la masia a preservar, tenint 
present que el planejament que es redacta no es pot confondre, en cap cas, amb un Catàleg 
de béns a protegir per a la protecció del patrimoni cultural immoble, sinó que es tracta d’un 
Catàleg de masies i cases rurals, un dels objectius del qual –a més d’identificar aquelles 
masies que són susceptibles de reconstrucció i rehabilitació per raons arquitectòniques, 
històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials, i determinar la seva preservació– és 
incorporar els usos que es determinin, d’acord amb la legislació urbanística, per a facilitar la 
recuperació del patrimoni rural i la seva reutilització, tant per a usos residencials com per a 
les activitats econòmiques admeses, incidint així en la reestructuració del sòl no 
urbanitzable. 

Amb aquests criteris, els edificis complementaris s’han analitzat i valorat, més com un 
potencial existent a reutilitzar, que com a elements que eventualment desvirtuïn les 
suposades essències de l’edifici principal de la masia primigènia que, en el cas que ens ocupa 
són, en general, béns culturals modestos no susceptibles de ser considerats Béns d’Interès 
Local, d’acord amb la Llei del patrimoni cultural català. En aquest sentit, s’ha de posar de 
manifest que, en cap cas, cap de les masies catalogades s’ha inclòs en el catàleg justificant la 
seva inclusió per raons exclusivament arquitectòniques, sinó pel conjunt de raons històriques, 
arquitectòniques i mediambientals, valors que les fan formar part del llegat del territori. 

D’altra banda, en l’anàlisi de l’eventual desvaloració de les masies, pel fet que s’hagin 
incorporat al seu àmbit edificis o elements al llarg del procés històric, no es pot justificar mai 
l’exclusió d’una part d’aquesta, ni una demolició o l’establiment de mesures correctores, 
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considerant que l’edificació complementària o l’element analitzat no forma part de la masia 
suposadament primigènia. Per això s’han rebutjat criteris excessivament radicals, regint-nos, 
de forma adequada, per criteris més conservacionistes, sense perjudici que l’Administració 
promogui, si es donés el cas, l’inici dels expedients de disciplina urbanística que s’ajustin a la 
legislació. 

 

3. PRESCRIPCIÓ 1.1 

Contingut 

Es prescriu incorporar les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 10 de 
març de 2015. En l’informe emès, s’informa favorablement el Pla especial urbanístic i catàleg 
de masies i cases rurals de Subirats, tenint en compte el següent: 

a. Les masies i cases rurals de l’àmbit han de regularitzar l’estat administratiu de 
l’aprofitament pel qual s’abasteixen (en cas de no disposar de la corresponent 
inscripció). 

b. El sistema de tractament de les aigües residuals de les masies i cases rurals hauran de 
disposar de la corresponent autorització d’abocament. 

c. Dins l’apartat “Valoració” de la fitxa tècnica C-11 Molí d’en Coloma a més d’anotar-hi 
que té risc d’inundació s’hi haurà de fer constar que es condicionaran les actuacions de 
transformació d’usos, restauració o remodelació i/o ampliació de les construccions 
actuals a l’adopció de les mesures de protecció passiva enfront als riscos d’inundació. 

d. Qualsevol actuació associada a les masies o cases rurals haurà de complir els “Criteris 
d’intervenció dels espais fluvials”. 

 

Proposta 

 Antecedents 

L’Ajuntament de Subirats, amb data de 17 de març de 2014 (registre de sortida núm. 
549/2014), va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació al Pla especial 
urbanístic. Posteriorment, amb data de 7 d’abril de 2014 (registre d’entrada núm. 
874/2014), l’ACA va comunicar a l’Ajuntament de Subirats que: “(...) la petició va tenir 
entrada el 20 de març de 2014 i ha estat traslladada als Serveis Territorials corresponents 
del Departament de Territori i Sostenibilitat per a que s’iniciïn el tràmits corresponents”. 
L’esmentat informe, va ser reiteradament reclamat telefònicament per l’administració 
municipal, i no es va emetre fins el dia 10 de març de 2015 –un any després de la seva 
sol·licitud– a requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, quan el 
document ja havia estat aprovat provisionalment per l’Ajuntament i nou dies abans de que 
la CTU de Barcelona l’aprovés definitivament. L’informe de l’ACA es va trametre a 
l’Ajuntament de Subirats amb data 23 de març de 2015 (registre d’entrada núm. 
707/2015), quatre dies després de l’aprovació definitiva del Pla especial. 
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 Amb independència de la tramitació relatada on es remarca que l’Ajuntament de Subirats 
no ha tingut coneixement de l’informe de l’ACA fins el dia 23 de març de 2015, després 
d’haver estat aprovat definitivament el Pla especial, estranya també que, tant en 
l’informe de l’ACA, primer, com en l’acord de la CTU de Barcelona, després, es requereixi 
a l’Ajuntament de Subirats a presentar un Text refós que incorpori aspectes que ja formen 
part del document aprovat definitivament, tal i com a continuació s’acredita. 

 

 En relació amb les prescripcions a), b) i d) s’ha de subratllar que estan contingudes a 
l’article 28.11 i 28.13 de les Normes Urbanístiques del Pla especial aprovat 
definitivament, com també hi estaven en la versió d’aprovació inicial i en la versió 
d’aprovació provisional. Les prescripcions a) i b) formen part de l’article 28.11 i la 
prescripció d) de l’article 28.13. La transcripció dels dos apartats de l’article 28 esmentat 
és la següent: 

11. Totes les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades han de tenir 
regularitzada la situació administrativa del seu punt d’abastament d’aigua potable. 
Aquelles que es subministrin a partir d’aprofitaments d’aigua procedents de pous o 
lleres públiques, en cas de no disposar de resolució, hauran de regularitzar la 
situació davant de l’Organisme de Conca. En tot cas, s’estarà al que estableix el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH Real Decreto 849/1986 d’11 
d’abril) tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el RDPH, 
i el RDL 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües. 

Totes les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades que generin aigües 
residuals hauran de tenir un sistema de tractament d’aquestes per la qual cosa 
hauran de disposar de la corresponent autorització d’abocament emesa per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, depenent de l’activitat que es dugui a terme d’acord 
amb els usos admesos. Les masies o cases rurals que no es trobin connectades a la 
xarxa pública de sanejament hauran de complir els criteris establerts a la Instrucció 
Tècnica Aplicable al Sanejament Autònom, aprovat pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb data 20 de novembre de 2008. 

13. Qualsevol actuació associada a les masies, cases rurals i altres edificacions 
catalogades haurà de complir els “Criteris d’intervenció en espais fluvials” redactats 
per l’Agència Catalana de l’Aigua el març de 2002 quan es trobin dins l’àmbit 
d’aplicació de les referides directrius. 

 

 En relació amb la prescripció c), s’ha de posar de manifest que en l’apartat Situació de 
risc de la fitxa 2 corresponent a Molí d’en Coloma (c-11) s’indica el següent: “El molí d’en 
Coloma està situat en zona inundable per a un període de retorn de 100 i 500 anys (...)” i 
que en l’apartat Condicions específiques d’ordenació i d’edificació de la fitxa 7 es 
determina: “(...)Qualsevol actuació o ampliació a la masia o en les seves activitats 
associades haurà d’anar precedida de la redacció d’un estudi d’inundabilitat on es 
justifiqui la preservació del bé catalogat davant del risc d’inundació”. 
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Per tal d’adequar-se textualment a la prescripció c), es proposa que la condició 
esmentada relativa a la inundabilitat continguda en les Condicions específiques 
d’ordenació i d’edificació de la fitxa 7 de Molí d’en Coloma (c-11) es substitueixi per la 
següent: 

“Les actuacions de transformació d’usos, restauració o remodelació i/o ampliació de 
les construccions actuals es condicionaran a l’adopció de les mesures de protecció 
passiva enfront als riscos d’inundació.” 

 

4. PRESCRIPCIÓ 1.2 

Contingut 

Es prescriu acreditar que el Maset de can Ros (c-62), l’edifici complementari 4 de can Mata 
del Racó (c-69) i la Botiga de can Ravella (c-78), són construccions que han estat destinades a 
habitatge, o bé excloure aquest ús com un ús admès en aquestes edificacions. 

 

Proposta 

 En el cas del Maset de can Ros (c-62), en la valoració continguda en la fitxa 5 del catàleg, 
s’indicava: 

“(...) es va bastir com a construcció menor destinada a l’activitat ramadera i agrícola de 
la finca. Alguns elements existents, com són el pou, la sitja i les rajoles de ditada, entre 
d’altres, fan pensar que la construcció també va ser destinada a habitatge familiar dels 
pagesos i ramaders de can Ros, com també és habitual en d’altres masets del municipi” 

Malgrat l’apreciació transcrita, que els qui subscriuen mantenen, no es pot acreditar 
documentalment que el bé catalogat hagi estat habitatge. Donant compliment a la 
prescripció continguda en l’acord de la CTU de Barcelona, es proposa excloure l’ús 
d’habitatge com a ús admès a l’edificació. 

 

 En el cas de l’edifici complementari 4 de can Mata del Racó (c-69), en els plànols del 
cadastre de l’any 1934 es reflecteix l’edifici complementari 4 amb l’únic nom de Casa 
Mata, el qual abasta el conjunt de la subparcel·la h amb una extensió de 1.080 m2. En 
aquest cas, no s’especifiquen altres usos (caseta, corral, barraca, pozo, etc.) com 
habitualment es fa, la qual cosa indica que l’edifici 4 estava destinat a casa. S’aporta, com 
a annex 1, el plànol del cadastre i una fotografia del mes d’abril de 1980, procedent de 
l’arxiu d’Hèlix Arquitectes, on s’aprecia clarament el volum de la construcció a la qual 
s’atribueix l’ús de casa de masovers o de treballadors temporers de la finca, acreditant-se 
l’ús d’habitatge en compliment de l’acord de la CTU de Barcelona. 

 

 Finalment, en el cas de la Botiga de can Ravella (c-78), en la valoració continguda en la 
fitxa 5 del catàleg, s’indicava: 
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“(...) 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” 

Malgrat la informació transcrita i el fet que la construcció consta en el Nomenclàtor de la 
Provincia de Barcelona amb el nom de Las casas den Ravella, no es pot acreditar 
documentalment que el bé catalogat hagi estat habitatge. Donant compliment a la 
prescripció continguda en l’acord de la CTU de Barcelona, es proposa excloure l’ús 
d’habitatge com a ús admès a l’edificació. 

 

5. PRESCRIPCIÓ 1.3 

Contingut 

Es prescriu, alternativament, excloure del catàleg aquelles edificacions rurals modernes que 
no són susceptibles de ser utilitzades per als usos de l’article 47.3 del TRLLU, les quals es 
regularan d’acord amb el règim del sòl no urbanitzable establert en l’article 47.4 del TRLLU; 
o bé acreditar que es tracta d’edificacions de la mateixa època que el conjunt; o bé que 
compleixen els criteris per a ser catalogats. 

Els edificis són els següents:  

 Edificis complementaris del Maset d’en Ros (c-10) 

 Edifici complementari 5 de Les Viudes (c-23) 

 Edifici complementari 6 de cal Justino (c-36) 

 Edifici complementari 4 de can Llopart de la Costa (c-55) 

 Edifici complementari 4 del Maset del Lleó (c-68) 

 

Proposta 

 En relació amb el Maset d’en Ros (c-10), s’ha de recordar que les raons per a la seva 
inclusió en el catàleg són paisatgístiques i socials. En aquest sentit, en la valoració 
continguda en la fitxa 5 del catàleg, entre altres aspectes, es remarca: 

“(...) està situat a l’entrada del nucli del Rebato, al peu del camí d’accés des de la 
carretera de Sant Sadurní a Gelida, el qual també condueix a l’edifici històric del Molí 
d’en Coloma. Aquesta posició fa que visualment esdevingui l’element paisatgístic 
identificador del barri en un territori trossejat pel pas d’infraestructures viàries.” 

“(...) D’altra banda, s’ha de valorar, també, en aquest cas, la presència a la masia d’una 
activitat econòmica vinculada al territori, la qual afavoreix el reequilibri territorial i 
econòmic i permet el manteniment de la població en el medi rural.” 

L’exclusió alternativa del catàleg prescrita en l’acord de la Comissió per a les edificacions 
complementàries del Maset d’en Ros, i la seva regulació d’acord amb el règim general del 
sòl no urbanitzable, comporta que aquestes no quedin subjectes a una regulació pròpia i 
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més específica en funció dels valors paisatgístics i socials que se’ls ha atribuït, dins del 
conjunt en què estan integrades. 

En general, s’ha de dir que l’exclusió d’edificis del catàleg de masies, justificada pel fet 
que “es tracta de construccions modernes” és un criteri subjectiu, perquè la definició del 
que és modern –en contraposició al que és antic– no ve definit en la legislació urbanística 
d’aplicació. Igualment resulta poc consistent que la inclusió d’algun edifici en el catàleg 
depengui d’acreditar que es tracta d’edificacions de la mateixa època que el conjunt, 
quan en molts casos –com el que ens ocupa– es desconeix amb exactitud la data de la seva 
construcció. 

Es pot confirmar, però, que els edificis complementaris 1, 3 i 4 del Maset d’en Ros són 
edificis construïts abans de 1934 com queda acreditat en el plànol del cadastre 
corresponent, editat aquell any, i en l’ortofotomapa de 1956, documents que s’adjunten 
en l’annex 2. Per aquestes circumstàncies, d’acord amb els criteris que acostuma a aplicar 
la CTU de Barcelona, els edificis complementaris 1, 3 i 4 són susceptibles de no ser 
considerats edificis moderns. Els tècnics que subscriuen també confirmen l’antiguitat 
esmentada a partir de la inspecció ocular realitzada. 

Per a la resta d’edificacions complementàries resulta evident la impossibilitat d’acreditar 
que es tracta d’edificacions de la mateixa època que l’edifici principal, perquè es té la 
certesa de que no ho són. Insistim, però, que l’edifici principal no s’ha catalogat pas pels 
seus valors arquitectònics i històrics, sinó per la seva incidència com a element 
identificador del barri del Rebato i per la seva activitat vinculada al territori, 
circumstàncies extensibles a tot el conjunt. Resulta també poc consistent pretendre que, 
alternativament, s’acrediti que els edificis complementaris, objecte de la prescripció, 
compleixen, de forma individualitzada, els criteris per a ser catalogats –con si d’un catàleg 
de patrimoni arquitectònic es tractés. Si s’han inclòs en el catàleg de masies és perquè 
s’ha considerat que els valors que s’atribueixen a la masia catalogada, es podrien 
preservar i regular millor amb els edificis complementaris formant part del catàleg que no 
pas excloent-los. 

D’acord amb les consideracions exposades, es proposa mantenir dins del catàleg els 
edificis complementaris 1, 3 i 4, pels qual s’acredita una antiguitat anterior a 1934, i 
excloure del catàleg la resta d’edificis complementaris del Maset d’en Ros (c-10), 
acatant la prescripció continguda en l’acord de la CTU de Barcelona. 

 

 En relació amb l’edifici complementari 5 de Les Viudes (c-23), tot i que una part d’aquest 
ja s’observa edificat en els ortofotomapes dels anys vuitanta del segle XX (fa més de trenta 
anys), no es possible acreditar que es tracta d’una edificació de la mateixa època que 
l’edifici principal, ni tampoc que, de forma individualitzada, compleix els criteris per a ser 
catalogat. Donant compliment a la prescripció continguda en l’acord de la CTU de 
Barcelona, es proposa excloure del catàleg l’edifici complementari 5 de Les Viudes (c-
23). 
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 En relació amb l’edifici complementari 6 de cal Justino (c-36), s’ha de recordar que les 
raons per a la seva inclusió en el catàleg són mediambientals, paisatgístiques i socials. En 
aquest sentit, en la valoració continguda en la fitxa 5 del catàleg, entre altres aspectes, es 
remarca: 

“(...) Per la seva posició i el volum que conforma, cal Justino constitueix un element de 
referència en el paisatge vitivinícola de la plana propera a Lavern i està situada al peu 
d’una de les rutes vitivinícoles més interessants del municipi de Subirats. 

“(...)  Des del punt de vista mediambiental i social, la preservació de cal Justino 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. Tanmateix, la 
seva preservació genera la participació de la masia en el manteniment dels camins rurals 
i, en general, del territori. 

Bona part de l’argumentació exposada en relació amb els edificis complementaris del 
Maset d’en Ros, també resulta adient en el cas de l’edifici complementari 6 de cal Justino. 
L’exclusió del catàleg prescrita per a aquesta edificació complementària i la seva regulació 
d’acord amb el règim general del sòl no urbanitzable, comporta que aquesta no quedi 
subjecta a una regulació pròpia i més específica en funció dels valors mediambientals, 
paisatgístics i socials que se li ha atribuït dins del conjunt en què està integrada. En aquest 
cas, tampoc es pot acreditar que es tracta d’un edifici de la mateixa època que l’edifici 
principal, perquè de fet es té coneixement que no ho és. La seva inclusió en el catàleg es 
fonamenta en els valors específics que es reconeixen en el conjunt i no en cada un dels 
elements que el formen, amb independència de la seva antiguitat i, en aquest cas, de la 
seva qualitat o vulgaritat arquitectònica. 

Per complimentar, però, la prescripció continguda en l’acord de la CTU de Barcelona, es 
proposa excloure del catàleg l’edifici complementari 6 de cal Justino (c-36). 

 

 En relació amb l’edifici complementari 4 de can Llopart de la Costa (c-55), són d’aplicació 
les mateixes argumentacions utilitzades per al Maset d’en Ros i cal Justino, perquè, aquí, 
també van ser els valors mediambientals, paisatgístics i socials, entre d’altres, els que van 
motivar la inclusió de l’edifici en el catàleg. En aquest cas, es tracta d’una edificació molt 
similar formalment a la del seu costat –l’edifici complementari 3– les quals, 
paisatgísticament i socialment, desenvolupen funcions idèntiques, amb l’única diferència 
que una és més antiga que l’altra. És aquesta una raó consistent perquè l’edificació més 
moderna hagi de ser exclosa del catàleg? No afavoriria tot el conjunt que es pretén 
protegir, el fet que qualsevol possible intervenció a l’edifici complementari 4 es reguli des 
del catàleg com la resta d’edificis de can Llopart de la Costa? 

El contingut de l’acord de la CTU de Barcelona és, en aquest sentit, prou contundent i, per 
tant, per donar compliment a la prescripció, es proposa excloure del catàleg l’edifici 
complementari 4 de can Llopart de la Costa (c-55). 
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 En relació amb l’edifici complementari 4 del Maset del Lleó (c-68), per no ser reiteratius 
amb les argumentacions generals que s’han exposat en els comentaris anteriors (Maset 
d’en Ros, cal Justino i can Llopart de la Costa), ens remetem al que ja s’ha dit. En aquest 
cas, però, s’ha de tenir en compte que l’edifici complementari 4 en qüestió va ser 
construït en diferents èpoques, la primera de las quals va ser la de construcció del celler, 
l’any 1905, conjuntament amb la masia nova. Aquesta circumstància queda degudament 
referenciada en les notícies històriques de la fitxa 4. Acrediten, també, aquesta 
preexistència les pròpies característiques arquitectòniques del celler primigeni de la masia 
i els ortofotomapes dels anys 1946 i 1956. Aquest últim s’aporta com a annex 3. 

Acreditada l’antiguitat del celler, es dóna compliment a la prescripció de l’acord de la CTU 
de Barcelona, proposant mantenir dins del catàleg el celler de 1905, excloent la resta 
de l’edifici complementari 4 del Maset del Lleó (c-68). 

 

6. PRESCRIPCIÓ 1.4 

Contingut 

Pel fet de ser construccions modernes, es prescriu excloure del catàleg les edificacions 
següents: 

 Edificis complementaris 1 i 2 del Maset d’Espiells (c-1) 

 Edifici complementari 8 de cal Gallego (c-17) 

 Convent i hostatgeria del monestir de Santa Isabel de Lavern (c-29) 

 Edifici complementari 5 de cal Justino (c-36) 

 Edifici complementari 9 de can Panxa (c-53) 

 Residència Font Santa (c-59) 

 

Proposta 

Com ja s’ha exposat anteriorment, considerem que l’exclusió d’edificis del catàleg de masies, 
justificada pel fet que “es tracta de construccions modernes” és un criteri subjectiu, perquè 
la definició del que és modern –en contraposició al que és antic– no ve definit en la legislació 
urbanística d’aplicació. D’altra banda, i també amb caràcter general, ens remetem a les 
consideracions preliminars contingudes en l’apartat 2 del present informe, així com a les 
consideracions contingudes en les propostes dels apartats 4 i 5. 

 

 En relació amb els edificis complementaris 1 i 2 del Maset d’Espiells (c-1), pels que es 
prescriu l’exclusió del catàleg, s’acredita que l’edifici 2  va ser construït en data anterior a 
l’any 1956, per la qual cosa és susceptible de no ser considerat un edifici modern, d’acord 
amb els criteris que aplica la CTU de Barcelona. S’aporta, com a annex 4, l’ortofotomapa 
de 1956. 
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Per donar compliment al contingut de l’acord de la CTU de Barcelona, es proposa 
excloure del catàleg l’edifici complementari 1 del Maset d’Espiells (c-1) i mantenir en el 
catàleg l’edifici complementari 2. 

 

 En relació amb l’edifici complementari 8 de cal Gallego (c-17) i amb l’edifici 
complementari 5 de cal Justino (c-36), s’insisteix novament en els criteris que van motivar 
la seva inclusió en el catàleg. Sempre, dins de l’entorn immediat de les masies, 
preexisteixen, el que hem denominat edificacions complementàries, les quals conformen 
un conjunt indivisible de la masia –i de la seva història– que es pretén preservar. Sovint, 
algunes de les construccions que –amb major o menor fortuna– s’han integrat en el conjunt 
edificat, es corresponen amb edificis moderns destinats a habitatge permanent d’algun fill 
del propietari que manté l’activitat productiva vinculada al territori i és una garantia per a 
la seva continuïtat. Aquest és el cas de l’edifici complementari 8 de cal Gallego i de 
l’edifici complementari 5 de cal Justino. D’aquestes circumstàncies, lluny de voler-les 
amagar, en queda constància en la documentació que s’aporta en el Pla especial 
urbanístic. D’altra banda, l’exclusió del catàleg prescrita per a aquestes edificacions 
complementàries i la seva regulació d’acord amb el règim general del sòl no urbanitzable 
comportarà que aquestes edificacions, pel fet discriminatori de considerar-les modernes, 
no quedin subjectes a una regulació pròpia i més específica en funció dels valors que se’ls 
ha atribuït dins del conjunt en què estan integrades, ni tampoc puguin ser destinades als 
usos previstos, limitant, a criteri dels qui subscriuen, un dels objectius de la catalogació de 
masies i cases rurals: possibilitar la dinamització social i econòmica d’un teixit que al llarg 
de la història ha desenvolupat una rellevant funció estructurant del territori. 

A contracor, per tal de donar compliment a l’acord de la CTU de Barcelona, es proposa 
excloure del catàleg l’edifici complementari 8 de cal Gallego (c-17) i l’edifici 
complementari 5 de cal Justino (c-36). 

 

 En relació amb el convent i hostatgeria del monestir de Santa Isabel de Lavern (c-29), s’ha 
de dir que forma part del llistat de masies i cases rurals susceptibles de formar part del 
catàleg, d’acord amb l’article 407 de les normes urbanístiques del POUM de Subirats. 
Igualment, s’ha de posar de manifest la voluntat, per part de l’Ajuntament de Subirats, 
que aquest bé cultural quedés inclòs en el catàleg de masies i cases rurals. 

En la valoració corresponent, continguda en la fitxa 5 del catàleg, s’indicava: 

“(...)“ L’arquitectura del convent i hostatgeria és la pròpia d’un edifici modern que es va 
implantar al terme de Subirats a finals de la dècada dels vuitanta del segle XX, utilitzant 
un llenguatge arquitectònic sense pretensions, i sense estar aparentment condicionat ni 
per l’entorn ni per la presència de l’edifici històric religiós que té al costat. 

El resultat però va ser el d’un edifici volumètricament equilibrat que, tot i tenir una 
major ocupació que l’església de Sant Pere, en cap cas competeix amb aquesta i fins i tot 
li dóna una major rellevància. 
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Amb els pocs anys que fa que està construït, el convent i hostatgeria ha passat a formar 
part del paisatge del sector, integrant-se en aquest, i constituint una fita apreciable. 

S’ha de valorar, també, en aquest edifici, les seves característiques tipològiques i la seva 
posició estratègica en el territori, les quals coses el fan apte per a desenvolupar activitats 
socials al servei de la col·lectivitat.” 

Precisament per les raons transcrites, pels valors paisatgístics i socials, es va considerar 
convenient incloure el convent i hostatgeria del monestir de Santa Isabel de Lavern al 
catàleg, la qual cosa s’adequava a les determinacions del POUM i a la voluntat de 
l’Ajuntament de Subirats. 

Malgrat l’argumentació exposada, i per tal de donar compliment al criteri proposat per 
part de la CTU de Barcelona, es proposa excloure del catàleg el convent i hostatgeria 
del monestir de Santa Isabel de Lavern (c-29). 

 

 En relació amb l’edifici complementari 9 de can Panxa (c-53), actualment destinat a usos 
artesanals vinculats a l’activitat vitivinícola que es desenvolupa a la finca, no és possible 
acreditar quan va ser construït, tot i que, per la seva aparença externa, és similar a altres 
construccions de la masia. La seva exclusió del catàleg, prescrita en l’acord de la Comissió, 
suposarà, com en altres casos, apartar-lo de la regulació específica que el catàleg 
estableix i situar-lo al  règim general del sòl no urbanitzable, on difícilment s’hi poden 
encabir els usos de petit comerç vinculat a la viticultura que actualment s’hi 
desenvolupen. 

Donant compliment a la prescripció acordada per la CTU de Barcelona, es proposa 
excloure del catàleg l’edifici complementari 9 de can Panxa (c-53). 

 

 En relació amb la residència Font Santa (c-59), s’ha de posar de manifest que la raó de la 
seva inclusió en el catàleg és l’atribució a l’edifici de valors socials. Igualment, com en el 
cas del convent i hostatgeria del monestir de Santa Isabel de Lavern, l’Ajuntament de 
Subirats, va expressar la seva voluntat que la construcció passés a formar part del catàleg 
de masies i cases rurals. D’altra banda, també es va considerar oportú per la seva 
proximitat al recinte monumental del castell de Subirats i per ocupar una controvertida 
posició paisatgística d’abast comarcal que, malgrat l’autorització que al seu dia va atorgar 
la CTU de Barcelona, presenta notables disfuncions ambientals. En aquest sentit, la seva 
inclusió en el catàleg podria prevenir actuacions que les accentuessin i interposar mesures 
correctores a l’evident impacte que la implantació té. 

No obstant l’argumentació, que a criteri dels qui subscriuen no resulta banal, la CTU de 
Barcelona ha fixat, en l’acord esmentat, l‘exclusió de la residència Font Santa (c-59) del 
catàleg, la qual cosa es proposa a l’Ajuntament de Subirats. 
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7. PRESCRIPCIÓ 1.5 

Contingut 

Per les característiques de l’estructura de la propietat i per la tipologia edificatòria, els 
edificis que es relacionen a continuació no són adequats per a la implantació d’usos 
col·lectius i han de restringir els usos al d’habitatge i els seus complementaris. 

 Cal Pau del Molinet (c-41) 

 Cal Francisco del Molinet (c-42) 

 Cal Pere del Molinet (c-43) 

 Cal Piula (c-44) 

 Ca la Padrina (c-45) 

 

Proposta 

Els usos que el Pla especial proposa per a l’edifici principal de cada un dels béns relacionats 
són els següents: 

 Cal Pau del Molinet (c-41): Habitatge familiar; establiment de turisme rural; i activitats 
artístiques. 

 Cal Francisco del Molinet (c-42): Habitatge familiar; i activitats artístiques. 

 Cal Pere del Molinet (c-43): Habitatge familiar; establiment de turisme rural; i activitats 
artístiques. 

 Cal Piula (c-44): Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats artístiques; 
i activitats artesanals. 

 Ca la Padrina (c-45): Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats 
artístiques; i activitats artesanals. 

D’entre els usos admesos, l’únic que té caràcter col·lectiu és l’ús d’establiment de turisme 
rural. Les activitats artístiques i les activitats artesanals no són usos col·lectius. 

En relació amb l’ús d’establiment de turisme rural, aquest s’admet a cal Pau del Molinet, cal 
Pere del Molinet, cal Piula i ca la Padrina. A criteri dels qui subscriuen, ni de la tipologia 
d’aquests edificis, ni molt menys de l’estructura de la propietat, se’n pot derivar que són 
inadequades per a la seva utilització com a establiments de turisme rural. En aquests sentit, 
s’ha de tenir en compte que el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, estableix, entre d’altres, les modalitats de 
casa de poble compartida i casa de poble independent on es pot prestar el servei 
d’allotjament en règim d’habitacions o en règim de casa sencera, amb una capacitat mínima 
d’una habitació dormitori i dues places, les primeres, i de dues habitacions dormitori de dues 
o més places cadascuna, les segones. Aquests paràmetres de capacitat dels establiments són 
compatibles amb les dimensions de les quatre cases on el Pla especial admet establiments de 
turisme rural, la superfície construïda de les quals, segons consta en la referència cadastral 
urbana, es de 294 m2 (c-41), 252 m2 (c-43), 435 m2 (c-44) i 443 m2 (c-45). 
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Tot i que, a criteri dels qui subscriuen, queda acreditat que l’ús d’establiment de turisme 
rural és adequat per implantar en les cases rurals a què s’ha fet referència, per tal de donar 
compliment al que s’estableix el l’acord de la CTU de Barcelona, es proposa excloure 
l’admissió d’aquest ús a Cal Pau del Molinet (c-41), Cal Pere del Molinet (c-43), Cal Piula 
(c-44) i Ca la Padrina (c-45). 

Tanmateix, tenint en compte que les activitats artístiques i les activitats artesanals no són 
usos col·lectius, d’acord amb la prescripció de la CTU de Barcelona, es proposa el 
manteniment dels usos d’habitatge familiar, activitats artístiques i activitats artesanals a 
cal Piula (c-44) i a ca la Padrina (c-45) i el manteniment dels usos d’habitatge familiar i 
activitats artístiques a cal Pau del Molinet (c-41), cal Francisco del Molinet (c-42) i cal Pere 
del Molinet (c-43). 

 

8. PRESCRIPCIÓ 1.6 

Contingut 

Es prescriu que cal tenir en compte les consideracions de l’informe de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en el moment 
d’execució de les obres. 

 

Proposta 

En la versió del Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals i altres edificacions 
en sòl no urbanitzable de Subirats que es va sotmetre a aprovació provisional, es van tenir 
especialment en compte totes les consideracions i requeriments continguts en l’informe 
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (Registre d’entrada  Ajuntament de 
Subirats núm. 2433/2014 de 09/10/2014). 

Ens remetem a l’Informe en relació amb els informes emesos pels organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials, signat pels qui subscriuen, en data 20 d’octubre de 
2014, en el qual es detalla tot el que es va incorporar, tant a les normes urbanístiques com a 
les fitxes informatives i normatives de Pla especial, donant compliment als requeriments dels 
dos informes esmentats. 

L’únic aspecte que no va poder ser complimentat vas ser el seu primer apartat, en què 
requeria el següent: 

“Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i incorporar si s’escau, de 
conformitat amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós en matèria d’aigües de Catalunya.” 

Com ja s’ha dit en l’apartat 3 del present informe, l’Ajuntament de Subirats, va sol·licitar 
informe a l’ACA en relació amb el Pla especial urbanístic, en data de 17 de març de 2014. 
L’esmentat informe, va ser reiteradament reclamat per l’administració municipal, i no es va 
emetre fins el dia 10 de març de 2015 –un any després de la seva sol·licitud– quan el 
document ja havia estat aprovat provisionalment per l’Ajuntament i tan sols nou dies abans 
que la CTU de Barcelona l’aprovés definitivament. 
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En l’apartat 3 del present informe, s’ha fet referència específica de la incidència de les 
prescripcions de l’informe de l’ACA en el Text refós del Pla especial urbanístic de catàleg de 
masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de Subirats. 

 

 

 

 

I perquè consti, als efectes oportuns, es signa el present informe, a Vilafranca del Penedès, el 
dia 23 d’abril de 2015. 

 

 

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, 

representat pels arquitectes 

 

 

 

 

JOAN ROSSELLÓ RAVENTÓS CÉSAR GONZÁLEZ BERTRAN 
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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1 INTRODUCCIÓ 

La legislació urbanística catalana estableix com a principi general de l’actuació urbanística el 
desenvolupament urbanístic sostenible, entès com la utilització racional del territori fent 
compatible el creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 
arqueològics, històrics i culturals. El desenvolupament urbanístic sostenible comporta també, 
entre altres aspectes, la configuració de models d’ocupació del sòl que atenguin la 
preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals. 

Com a conseqüència directa dels principis generals de l’actuació urbanística, la legislació 
urbanística catalana incideix molt especialment en el sòl no urbanitzable establint 
determinacions específiques per a la seva preservació. En aquest sentit, la Llei d’urbanisme 
estableix que el planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg les 
masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable que són susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons que en determinen la seva preservació. 

El catàleg de masies genera efectes globals: 

 Incideix en el model d’ordenació del municipi, concretant criteris sobre el foment de 
l’habitatge en les masies existents, evitant noves ocupacions de sòl i propiciant el 
manteniment de la població en l’àmbit rural. 

 Participa en la conservació dels valors del paisatge 

 Reforça l’activitat econòmica en sòl no urbanitzable afavorint el reequilibri territorial. 

 Incideix en la sostenibilitat territorial d’acord amb els principis generals de l’actuació 
urbanística. 

 

L’instrument de planejament més adequat per a la regulació de les masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció i rehabilitació és el Pla especial del catàleg de masies, cases 
rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. 

La legislació urbanística catalana no determina detalladament el contingut del catàleg. Per 
tal de resoldre aquesta absència, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya va establir, l’any 2009, un conjunt de pautes i criteris relatius als 
aspectes a considerar en la redacció de catàlegs de masies. Les directrius contingudes en 
l’esmentat document s’han tingut en compte en l’elaboració del present Pla especial de 
catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de Subirats. 
Tanmateix, s’ha seguit el guió redactat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona, organisme que ha col·laborat amb 
l’Ajuntament de Subirats a través del seu suport tècnic i econòmic en la redacció del present 
Pla especial urbanístic. 
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1.2 OBJECTE DEL PLANEJAMENT I ORDRE DE REDACCIÓ 

El present document forma part del Pla Especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable del municipi de Subirats, el qual té per objecte identificar 
les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques o socials que en determinen la seva preservació i recuperació 
d’acord amb els articles 47.3 i 50.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme modificats pels articles 12 i 15 de la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del Text refós esmentat, i l’article 55 del Decret 305/2006 de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

1.3 PROMOCIÓ I REDACCIÓ 

El present Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable està promogut per l’Ajuntament de Subirats i compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina d’activitats i urbanisme (GSHUA). 

La redacció del treball ha estat realitzada per HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. 

 

1.4 ÀMBIT 

L’àmbit territorial del present Pla especial comprèn tot el sòl classificat com a no 
urbanitzable del municipi de Subirats d’acord amb el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Subirats (POUM), vigent des del 27 de juny de 2013. 

 

1.5 CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

El municipi de Subirats disposa actualment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el 25 d’abril de 2013 
i vigent des del 27 de juny de 2013, data de la publicació de l’acord en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

El POUM esmentat incorpora una relació de 67 edificacions que són susceptibles de formar 
part del Catàleg de masies i cases rurals del municipi, remetent-ne la seva regulació 
mitjançant la redacció d’un Pla especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable. 

Aquesta relació, d’altra banda, no abasta la totalitat del patrimoni de masies existents a 
Subirats que, des de fa algunes dècades, està sotmès a intervencions arquitectòniques i a 
canvis d’ús que fan perillar la seva identitat. 
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En aquest context, l’Ajuntament de Subirats, convençut que les masies del terme municipal 
són un patrimoni cultural a preservar, impulsa la redacció del present Pla Especial Urbanístic 
per identificar les masies i cases rurals amb valors arquitectònics, històrics, ambientals, 
paisatgístics i socials, i per establir individualitzadament els criteris que garanteixin la seva 
adequada recuperació, rehabilitació o reconstrucció. 

 

1.6 MARC JURÍDIC 

El present Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable s’ha realitzat prenent com a marc normatiu: 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM) de Subirats aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 d’abril de 2013. 

- Pla Territorial General de Catalunya, aprovat definitivament el març de 1995. 

- Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, aprovat definitivament el setembre de 2008. 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC 05/08/2010), en endavant TRLU. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, en endavant RLU. 

- Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. 

- Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals 

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

A més del marc legal, anteriorment exposat, s’ha tingut en compte les directrius de contingut 
per al catàleg de masies i cases rurals. PTOP Gener 2009. 

Cal destacar dins la legislació urbanística: 

En el TRLU, en el seu article 47 “Règim d’ús del sòl no urbanitzable”, determina que és 
permès: 

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

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

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

Aquestes construccions han d’haver estat incloses en el catàleg per a destinar-les a habitatge 
familiar (exclusivament les masies i cases rurals), a un establiment hoteler amb exclusió de la 
modalitat hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el 
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lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. 
Aquests usos han de ser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn 
immediat. 

L’article 50.2 estableix que “el planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en 
un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de 
reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que determinen la preservació o, si 
s’escau, la recuperació”. 

Per tant, el catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable és la 
figura que selecciona construccions del sòl no urbanitzable i, en funció dels seus valors, en 
regula les condicions d’edificació, restauració i ús en correspondència amb el que es fixa pel 
pla general urbanístic del municipi, el qual, pot matisar però no contradir. 

 

1.7 CONTINGUT 

El present Pla especial urbanístic conté la documentació següent: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2: NORMES URBANÍSTIQUES 

DOCUMENT NÚM. 3: CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS 
I ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

DOCUMENT NÚM. 4: PLÀNOLS 

 

1.8 CONTEXT TERRITORIAL 

1.8.1 El marc territorial 

Al relleu de la Regió Metropolitana de Barcelona s’hi reconeixen quatre eixos bàsics: dos 
cursos fluvials (Llobregat i Besòs-Congost) i dues planes (Litoral i Prelitoral). D'aquests quatre 
eixos, el darrer, la Depressió Prelitoral, és, per la seva estructura, el principal eix 
vertebrador de la regió i la seva via de connexió més important amb l'exterior. La comarca de 
l'Alt Penedès, a l'extrem oriental de la qual es troba el municipi de Subirats, abasta el 
territori que constitueix la part sud d'aquest corredor. 

El municipi de Subirats, amb una extensió de 55,78 ha, el cinquè més extens de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, es troba situat a l'extrem oriental de la comarca de l'Alt 
Penedès, en contacte amb la comarca del Baix Llobregat per la serra de l'Ordal. 

Sobre el seu terme, de relleu força accidentat, s'hi troben nombrosos nuclis envoltats a 
llevant per una munió de petites serres: Riés, les Planes, Pi de Molló. Amb tot, a l'oest s'obre 
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a la plana penedesenca, atorgant així al municipi una elevada accessibilitat no només a la 
capital de la comarca sinó també a la resta de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Aquesta accessibilitat natural és aprofitada per dues artèries viàries que creuen el seu terme: 
l'autopista AP7, de connexió directa amb Lleida i Tarragona al sud, i amb Barcelona, la resta 
de la regió metropolitana, Girona i França al nord; i l'A-7 (antiga N-340), que ressegueix el 
litoral espanyol per l'est i sud de la península fins a la frontera portuguesa i que, al nord, 
connecta amb la ciutat de Barcelona tot travessant la serra de l'Ordal. Quatre carreteres 
locals (BV-2429, BV-2428, BV-2427 i C-243b) garanteixen la capil·laritat de la xarxa i 
permeten la connexió no únicament amb aquestes vies sinó també amb nuclis veïns com Sant 
Sadurní d'Anoia. Al costat d'aquesta xarxa viària, se situa la línia R4 de Renfe, amb estació a 
Lavern-Subirats. 

En els darrers anys s’han desenvolupat o projectat un seguit de propostes d’infraestructures 
tant viàries com de serveis supramunicipals que afecten de manera molt directe a Subirats. 
Concretament es poden referir la traça del tren d’alta velocitat, la previsió d’un nou eix viari 
de connexió local entre Vilafranca i Martorell, i les noves conduccions de gas (gasoductes i 
etilenoducte). 

1.8.2 Topografia 

La depressió penedesenca que configura Subirats es caracteritza per una multitud de torrents 
i rieres pertanyents a la conca del Lavernó, la qual cosa ens ofereix un paisatge força trencat 
amb freqüents desnivells. Aquest és el cas del límit que es produeix entre la unitat 
muntanyosa de l’Ordal i la depressió penedesenca on hi ha una zona de transició, que arriba 
ben bé fins a la riera Lavernó, caracteritzada per un relleu aturonat amb pendents entre el 10 
i el 14%. A més, pels voltants del Castell de Subirats es localitzen penya-segats calcaris que 
destaquen, sobretot per les formes de relleu d’aquestes cingleres. Al terme municipal de 
Subirats es presenten nombroses àrees on el pendent és superior al 20%.  

Al municipi de Subirats hi ha tres unitats orogràfiques distingibles: les estribacions del massís 
del Garraf-Ordal, la conca del Baix Anoia i la depressió penedesenca. Les serres de l’Ordal, 
presents a la part oriental del terme municipal són la prolongació natural del massís del 
Garraf vers l’interior, en contacte amb la depressió del Penedès. Dins d’aquesta unitat es pot 
fer distinció entre dues subunitats muntanyoses: la que va del poble d’Ordal cap a Cantallops 
(al sud) i la que va del Montcau fins al castell de Subirats (al nord). La primera està 
constituïda per material calcari, del mesozoic; la segona és més antiga i està constituïda per 
dolomies fosques. 

Pel que fa la conca baixa de l’Anoia, aquesta ocupa una petita extensió al nord del municipi i 
es caracteritza per ser una zona molt planera estructurada pel curs del riu Anoia, que en 
aquest sector forma meandres. 

D’acord amb la cartografia de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, dins del 
municipi de Subirats s’hi localitza l’àrea d’interès geològic “Esculls miocènics de Sant Pau 
d’Ordal- Can Sala” (codi 340). Aquest geòtop inclou un aflorament amb excepcional accés de 
la successió marina arrecifal al marge sud de la Conca del Vallès-Penedès. El seu interès rau 
en aquest fet i en la possibilitat d’observar de manera evident l’evolució de sistemes de 
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badia-plataforma sovint influïts per l'acció de corrents i pels aportaments de sistemes de 
ventalls litorals alimentats des de la Serralada Prelitoral. 

Tenint en compte les característiques geològiques, geomorfològiques i de vegetació de 
Subirats, als sectors muntanyosos de les serres de l’Ordal els sòls es troben generalment poc 
desenvolupats (i fàcilment aflora la roca mare) i els pendents són superiors al 20%. Les zones 
afectades per les activitats extractives, força nombroses al municipi de Subirats, estan en 
molts casos completament desproveïdes de vegetació. El sòl, a l’entorn de Subirats, està 
format per l’edafització de calcilutites (roques sedimentàries), que tenen molt de llim i 
carbonat càlcic, caracteritzat per una elevada compacitat i una baixa porositat amb una 
profunditat que no supera els 60-100 cm. 

1.8.3 Clima 

Segons el mapa de Tipus de Clima pertanyent a l’Atles Climàtic de Catalunya, el municipi de 
Subirats es troba dins la categoria de clima sec subhumit en la seva gran majoria, excepte la 
zona de les Serres d’Ordal que corresponen a un clima subhumit. La representació del tipus 
de clima en aquest mapa és en funció de l’índex hídric anual que, segons Thornthwaite, ve 
definit per la diferència entre l’índex d’humitat (relació percentual entre la suma dels 
excedents mensuals d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid expressades per 
evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació semblant entre el dèficit 
anual d’aigua expressat per la suma dels dèficits mensuals i la necessitat anual d’aigua). 

Per altra banda, la divisió climàtica de Catalunya segons criteris termopluviomètrics, 
elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya, inclou Subirats dins el clima mediterrani 
litoral sud, just al límit amb el mediterrani prelitoral central. El clima mediterrani litoral sud 
es caracteritza per una precipitació mitjana anual d’entre 500 i 600 mm, un règim 
pluviomètric estacional màxim a la tardor, una temperatura mitjana anual d’entre 15,5 i 
17ºC, i una amplitud tèrmica anual d’entre 14 i 15ºC, mentre que el mediterrani prelitoral 
central es caracteritza per una precipitació mitjana anual d’entre 600-900 mm, un règim 
pluviomètric estacional màxim a la tardor, una temperatura mitjana anual d’entre 11 i 15ºC, i 
una amplitud tèrmica anual d’entre 15 i 18ºC. 

Així, és d’esperar que el municipi de Subirats presenti unes característiques a cavall entre 
aquests dos tipus de clima. 

1.8.4 Xarxa hidrogràfica 

El municipi de Subirats pertany a dues conques hidrogràfiques: la de l’Anoia i la de la riera de 
Ribes. La major part del municipi desguassa a la conca de l’Anoia, mitjançant un afluent seu, 
el Lavernó que porta aigua durant tot l’any. L’Anoia discorre pel nord del terme, al llarg 
d’uns 3.000 metres, després de rebre les aigües del Lavernó, que recull les aigües de tot el 
sector nord i oest del municipi. Una petita part del municipi, al seu extrem meridional al límit 
amb Avinyonet i Olesa de Bonesvalls, pertany a la conca hidrogràfica de la riera de Ribes. 

Pel que fa els aqüífers i fonts, el terme municipal de Subirats conté una important xarxa 
d’aigües subterrànies. Des del punt de vista hidrogeològic es distingeixen dos tipus d’aqüífer: 
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dipòsits detrítics al nord del municipi i formacions de margues i calcàries al sud i a l’est del 
curs del Lavernó. 

1.8.5 Vegetació 

La vegetació potencialment present a Subirats estarà lligada als hàbitats predominants del 
municipi que són els conreus llenyosos –sobretot de vinya–, els boscos de pinedes de pi blanc 
amb sotabosc de màquies o garrigues, les brolles de romaní i les garrigues de coscoll.  

Pel que fa als conreus, els principals són els de vinya i solen tenir una baixa biodiversitat 
vegetal a causa de les necessitats que requereix un monocultiu.  

Els boscos de pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues és la formació 
majoritària en els sistemes forestals des Subirats. Aquests boscos es caracteritzen per la 
dominància del pi blanc (Pinus halepensis) i un estrat arbustiu amb presència significativa 
d’alzina (Quercus ilex), carrasaca (Quercus rotundifolia), garric (Quercus coccifera), fals 
aladern (Phillyrea latifolia) i llentiscle (Pistacia lentiscus). A l’estrat herbaci es pot trobar 
llistó (Brachypodium retusum). 

Les brolles de romaní es caracteritzen per la presència del romaní (Rosmarinus officinalis) i 
del bruc d’hivern (Erica multiflora), tot i que solen estar acompanyades de plantes 
perennifòlies de fulla petita com per exemple la gatosa (Ulex parvilflorus). Poblen els indrets 
on no s’ha pogut consolidar la pineda de pi blanc bé a causa de la inestabilitat de sòls, 
l’erosió o d’incendis forestals. 

Les garrigues de coscoll són una comunitat baixa, densa, punxent i impenetrable, fortament 
dominada pel coscoll (Quercus coccifera). Sol anar acompanyat d’altres espècies com el 
llentiscle (Pistacia lentiscus), el matapoll (Delphinium staphisagria), la roja (Rubia 
tinctorum), l’arítjol (Smilax aspera). En aquest cas es tracta de garrigues amb romaní, riques 
en espècies pròpies sobretot de les brolles calcícoles, com el romaní, el bruc d’hivern,... 

Per espècies i en relació a la biodiversitat arbòria, l’espècie més representada al municipi és 
el pi blanc (Pinus halepensis), tot i que també s’hi poden trobar al municipi són els àlbers 
(Populus alber), els pollancres (Populus nigra), els oms (Ulmus minor) o l’alzina (Quercus 
ilex). D’entre les espècies arbustives es poden trobar el romaní (Rosmarinus officinalis), el 
margalló (Chamaerops humilis) i el coscoll (Quercus coccifera), el roldor (Coriaria myrtifolia), 
l’esbarzer (Rubus ulmifolius), la ginesta vera (Spartium junceum), el llentiscle (Pistacea 
lentiscus), la fuixarda (Globularia alypum) o la bufalaga (Thymelaea tinctoria). 

Quant a la vegetació herbàcia, les plantes dominants als prats de Subirats són el fenàs de 
marge (Brachypodium phoenicoides) i en menor grau el llistó (Brachypodium retusum). 
L’hàbitat natural del fenassar són els marges de cultius i es troba juntament amb 
l’espunyidella blanca (Galium lucidum) i l’ Euphorbia serrata. Altres espècies herbàcies amb 
presència important al municipi són la canya (Arundo donax) i el canyís (Phragmites australis). 

1.8.6 Fauna 

En relació amb la riquesa faunística, aquesta està condicionada en gran part a les pressions 
antròpiques sobre els diversos hàbitats. Així a les zones agrícoles, destaca la presència 
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d’espècies d’ocells granívores, com la cogullada vulgar (Galerida cristata), el trobat (Anthus 
campestris), la cadernera (Carduelis carduelis), el pardal comú (Passer domesticus) o el 
gratapalles (Emberiza cirlus), així com d’espècies rapinyaires ja que és on troben les seves 
preses, com el conill (Orytolagus cuniculus), la perdiu (Alectoris rufa) o diversos rèptils en 
majors densitats. També hi trobem espècies insectívores com el bitxac comú (Saxicola 
torquata), el papamosques gris (Muscicapa striata) o la bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta). 
Altres espècies d’ocells que també es poden observar als camps de Subirats són el passerell 
(Carduelis cannabina), el cruixidell (Miliaria calandra) el cotoliu (Lullulla arborea), la titella 
(Anthus pratensis), la cuereta torrentera (Motacilla cinerea), la cuereta blanca (Motacilla 
alba), el tord ala-roig (Turdus iliacus), la garsa (Pica pica), l’estornell negre (Sturnus 
unicolor), el pardal xàrrec (Passer montanus), el verdum (Carduelis chloris) i el sit negre 
(Emberiza cia). 

La proximitat de zones amb matollar o pinedes facilita la presència d’espècies pròpies 
d’aquests ecotons, i que utilitzen els dos tipus d’ambients per a les seves activitats, com la 
puput (Upupa epops), el tudó (Columba palumbus), el gafarró (Serinus serinus) o la griva 
(Turdus viscivorus). En aquests ambients de límit entre bosc i conreu és on es desenvolupa la 
comunitat herpetològica més rica, amb presència per exemple, de sargantaner gros 
(Psammodromus algirus) o serp verda (Malpolon monspessulanum).  

Els micromamífers són abundants a les zones agrícoles i això fa que estiguin disponibles com a 
importants fonts d’alimentació d’aus rapinyaires, ja sigui provinents dels boscos propers, com 
l’aligot comú (Buteo buteo), el mussol banyut (Asio otus), el xot (Otus scops) o el gamarús 
(Strix aluco), com pròpies d’aquestes àrees agrícoles, com el xoriguer comú (Falco 
tinnunculus), el mussol comú (Athene noctua) o l’òliba (Tyto alba). L’àguila cuabarrada 
(Hieratus fasciatus) o l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) també poden usar aquests 
ambients com a àrees d’alimentació, provinents de les serres muntanyoses properes. El 
senglar (Sus scrofa) també és una espècie que resideix al bosc i que pot utilitzar les zones 
agrícoles per a la seva alimentació. Les zones de vegetació herbàcia i ruderal tenen una gran 
importància per a les espècies hivernants, provinents del centre i nord d’Europa. En elles s’hi 
poden trobar espècies com el pinsà comú (Fringilla coelebs), l’estornell (Stumus vulgaris), la 
cadernera (Carduelis carduelis), o, ocasionalment el tudó (Columba palumbus). Totes 
aquestes espècies necessiten de zones arbrades a prop com a dormitoris. El trist (Cisticola 
juncidis) és una espècie d’ocell molt abundant en aquestes formacions herbàcies. En aquests 
espais es troben també rèptils com la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp d’escala 
(Elaphe scalaris), el llangardaix (Lacerta lepida) i la sargantana (Podarcis hispanica).  

La presència de marges entre els camps amb una coberta vegetal més o menys desenvolupada 
permet la presència de dues espècies cinegètiques de gran importància, el conill (Orytolagus 
cuniculus) i la perdiu (Alectoris rufa). Algun mamífer, com la guineu (Vulpes vulpes), el toixó 
(Meles meles) o la fagina (Martes foina), poden alimentar-se dels fruits que es troben en 
aquests marges, tot i que és la mostela (Mustela nivalis) l’espècie més lligada a aquests 
ambients. 

Pel que fa als hàbitats boscosos, hi dominen sobretot les poblacions ornítiques amb espècies 
que depenen d’aquests ambients per a la cria o per a l’alimentació, aprofitant els fruits 
carnosos dels arbustos. És el cas d’animals com la merla (Turdus merula), els tallarols (Sylvia 
sp), el cargolet (Troglodytes troglodytes) o el capsigrany (Lanius senator). Tot i això es tracta 
d’un ambient molt lligat a l’anterior de manera que moltes de les espècies fan ús 
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indistintament dels dos. Altres ocells de dieta insectívora com el capsigrany (Lanius senator), 
el papamosques gris (Muscicapa striata) o el bitxac (Saxicola torquata) utilitzen els arbustos 
sobresortints propers al conreu esperant l’arribada d’algun insecte del camp de conreu. Els 
matollars també serveixen de refugi per a moltes espècies presents als conreus com el conill 
(Orytalagus cuniculus), la perdiu (Alectoris rufa), o la serp blanca (Elephe scalaris). 

La presència de pinedes entre els camps dota el municipi de la fauna pròpia d’aquest tipus de 
bosc. És el cas de les mallerengues de diverses espècies com la mallerenga carbonera (Parus 
major), la mallerenga blava (Parus caeruleus), la mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), 
i molt especialment la mallerenga emplomallada (Parus cristatus). També són propis de les 
pinedes el raspinell (Certhia brachydactyla), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), i els 
coloms de bosc com els tudons (Columba palumbus) i, encara més específicament en època 
de cria, les tòrtores (Streptopelia turtur), o els picots verds (Picus viridis). Pel que fa a 
rapinyaires, a les pinedes cria el mussol banyut (Asio otus) i el xot (Otus scops), a les pinedes 
amb suficient extensió es pot trobar alguna parella d’esparver  (Accipiter nisus) i també 
aligots (Buteo buteo). A les màquies i garrigues ubicades principalment a les Serres de l’Ordal 
es troben gairebé totes les espècies mediterrànies de tallarols, com el tallarol capnegre 
(Sylvia melanocephala), el tallarol de garriga (Sylvia cantillans) i la tallareta cuallarga (Sylvia 
undata). En màquies i garrigues denses properes a conreus i en brolles s’ha observat la 
presència del botxí meridional (Lanius excubitor). En brolles arbrades amb pi blanc, es pot 
trobar el tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), l’enganyapastors (Caprimulgus europeus) i la 
griva (Turdus viscivorus). L’hortolà (Emberiza hortulana), podria nidificar a les àrees eixutes i 
relativament pedregoses presents en aquests espais de paisatge modelat per la recurrència 
d’incendis forestals. 

Els boscos densos de l’Ordal permeten la nidificació d’algunes espècies d’ocells rapinyaires 
com l’astor (Accipiter gentilis), o l’esparver (Accipiternisus). L’avifauna més característica 
dels boscos densos es compon d’espècies com el tudó (Columba palumbus), el tord (Turdus 
philomelos), el pit-roig (Erithacus rubecula), el gaig (Garrulus glandarius)o el bruel (Regulus 
ignicapillus). A l’hivern es troba també el reietó (Regulus regulus) en àmbit de coníferes, i el 
pardal de bardissa (Prunella modularis) característic del sotabosc dens. També és present en 
aquests boscos, el senglar (Sus scrofa), sobretot en àrees de fondal amb presència 
significativa d’alzinar. A les pinedes de pi blanc de l’Ordal, el mamífer més significatiu és 
l’esquirol (Sciurus vulgaris).  

Allà on, per raons suposadament orogràfiques, no s’ha pogut conrear es mantenen els 
característics barrancs excavats pels diferents torrents. Aquests barrancs estan 
majoritàriament ocupats per pinedes; tanmateix en ocasions s’aprecien ambients de ribera 
ben definits per la presència d’arbres caducifolis. En aquest hàbitat nidifiquen rapinyaires 
com l’esparver (Accipiter nisus), el gamarús (Strix aluco), i en alguns indrets possiblement 
també  l’àguila marcenca (Circaetus gallicus). El Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) i el 
rossinyol (Luscinia megarhynchos), també nidifiquen en els barrancs del Penedès. Els 
mamífers presents en aquests ambients són principalment el senglar (Sus scrofa), el toixó 
(Meles meles), que cerca talussos fluvials de terreny tou per fer el cau, la fagina (Martes 
foina) i la guineu (Vulpes vulpes) Són freqüents en aquests espais també els caus de ratolí de 
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bosc (Apodemus sylvaticus). El vidriol o serp de vidre (Anguis fragilis) és un rèptil que 
prefereix els ambients ombrívols.  La presència d’amfibis està condicionada a la presència 
dels cursos hídrics existents. Les espècies que més abunden són la granota verda (Rana 
perezi), la reineta (Hyla merdionalis) i el gripau comú (Bufo bufo). 

Les riberes de la riera de Lavernó i del riu Anoia són de gran interès com a corredors biològics 
i com a hàbitat de diverses espècies protegides com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). 
Els estrats arbori i arbustiu del bosc de ribera estan ocupats per diverses espècies d’ocells, 
algunes de les quals com l’oriol (Oriolus oriolus) o el rossinyol bastard (Cettia cetti) s’han 
localitzat de manera molt especial en sistemes riberencs. Als cursos d’aigua de l’Anoia i el 
Lavernó s’han localitzat diverses parelles nidificants de corriol petit (Charadrius dubius), 
espècie d’ocell limícola que requereix de platges amb còdols i que presenta a Catalunya una 
distribució restringida. Altres espècies presents a aquests rius són l’ànec coll-verd (Anas 
platyrhynchos), la polla d’aigua i la xivitona (Actitis hypoleucos). S’ha observat també en una 
zona de canyar de Lavernó la rata d’aigua (Arvicola sapidus).  

Tant els talussos fluvials, com els ambients rupícoles, ofereixen una notòria inaccessibilitat i 
un hàbitat molt cobejat per espècies de requeriments rupícoles. Als talussos poden criar 
alguns rapinyaires de la família dels falcònids que busquen punts del tot inaccessibles i que 
normalment seleccionen penya-segats. També crien en aquests espais els abellarols (Merops 
apiaster) i el pardal roquer (Petronia petronia). Els hàbitats rupícoles presents en torrents del 
sector de l’Ordal són molt importants perquè donen lloc a punts de nidificació d’espècies 
d’ocells estrictament protegits com ara l’àguila cuabarrada (Hieratus fasciatus) o el duc 
(Bubo bubo). Altres espècies d’ocells pròpies dels ambients rupícoles de l’Alt Penedès són la 
xixella (Columba oenas), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), la cotxa fumada (Phoenicurus 
ochruros), la merla blava (Monticola solitarius), l’hortolà (Emberiza hortulana), el ballester 
(Tachymarptis melba), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i probablement també la merla 
roquera (Monticola saxatilis). Pel que fa a mamífers, els més característics d’aquests 
ambients són la fagina (Martes foina) i la geneta (Genetta genetta). El rat penat de cova 
(Miniopterus schreibersii), considerat de conservació prioritària per la legislació europea, és 
un animal força característic dels avencs de l’Ordal. Pel que fa als rèptils una de les espècies 
més característiques d’aquests ambients és el dragó (Tarentola mauritanica).  

Per últim, als ambients més antropitzats és present l’oreneta comuna (Hirundo rustica) que 
cada cop està sent més substituïda per l’oreneta cuablanca (Delichon urbica). El pardal xarrec 
(Passer montanus) que nidifica en massos esparsos, i el pardal comú (Passer domesticus) ho fa 
en petites agrupacions. Al castell de Subirats s’ha constatat la nidificació de la merla blava 
(Monticola solitarius).  

Pel que fa a mamífers, la petita mostela (Mustela nivalis) freqüenta l’entorn dels masos amb 
activitat agrícola. El dragó (Tarentola mauritanica) i la sargantana hispànica (Podarcis 
hispanica) són també espècies lligades a elements antròpics, com edificacions o marges 
rocosos. En magatzems, golfes i construccions tranquil·les però també mines, pous i petites 
coves presents en entorns rurals, és on algunes espècies ratpenats troben els seus refugis de 
descans i de cria. 
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1.8.7 L’activitat agrària, els usos del sòl 

Subirats conserva un important component agrícola però també inclou una important massa 
forestal. Aquest fet es reflecteix en els usos del sòl del territori municipal de l’any 2002 
analitzats a partir de la cartografia digital d’Usos del Sòl del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya. 

D’aquesta manera l’ús del sòl majoritari al municipi són els camps de conreu de vinya que 
ocupen el 39,3% del territori total del municipi seguit de les zones de boscos d’aciculifolis 
(23,6%) i de bosquines i prats (22,7%). La importància de la resta d’usos és molt inferior i les 
categories típicament “antròpiques”, com les categories d’urbanitzacions (2,9%), 
infraestructures viàries (2,2%), nuclis urbans (0,3%), i zones industrial i comercials (0,1%), 
ocupen el 5,4% del territori total del municipi. 

La resta de categories de zones de conreus són, per ordre d’importància, conreus herbacis de 
secà (2,0%) i fruiters de secà (1,2%) que en total sumen el 3,2% del total del municipi, mentre 
que la resta de categories biodiverses, que inclouen els boscos caducifolis (3,0%), sòl amb 
vegetació escassa o nul·la (2,3%) i boscos d’esclerofil·les (0,5%), sumen el 5,8% de l’àrea total 
que ocupa el municipi. 

Segons el Pla director supramunicipal de Sostenibilitat de la Mancomunitat de Municipis de 
l’Alt Penedès (2005), les diferents tipologies de cobertes agràries al municipi de Subirats i la 
superfície que ocupen cadascuna es poden veure a la taula següent: 

 

Tipus de coberta agrària  Àrea (m) Hectàrees % 

Altres 438.755,92 43,88 2,07 

Cereals  1.370.787,27 137,08 6,46 

Erm 775.488,85 77,55 3,65 

Fruiters  2.185.076,12 218,51 10,30 

Oliveres 60.062,00 6,01 0,28 

Vinyes  16.392.680,93 1.639,27 77,24 

TOTAL 21.222.851,09 2.122,29 100 

1.8.7.1 Productes agrícoles locals 

Com ja s’ha mencionat, la vinya és el conreu predominant, amb una ocupació del 77% de les 
àrees conreades. Per aquesta raó, Subirats s’ha volgut abanderar com a “Capital de la vinya”. 
El raïm de les vinyes es destina majoritàriament a l’elaboració de vi i de cava, a partir dels 
nombrosos cellers i caves que hi ha al terme municipal i a la rodalia. 

Un altre dels productes agrícoles típics del municipi és el préssec, agrupant-se tots els 
productors sota el nom de Préssec d’Ordal. 
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1.8.7.2 Turisme rural 

En base als criteris establerts per l’Organització Mundial del Turisme i la comunicació de la 
Comissió Europea COM (2010) 352/3 que recomanen un turisme sostenible, el POUM conta 
entre els seus objectius: 

- Promoure el turisme en l’àmbit rural que permet l’aprofitament i el desenvolupament de 
les zones d’interior amb l’objectiu d’aconseguir un creixement econòmic sòlid, constant i 
sostenible que permeti estalviar recursos naturals escassos i valuosos, en particular l’aigua 
i l’energia, així com evitar en la mesura del possible la producció de residus. 

- Potenciar el turisme de natura amb la finalitat de promoure el creixement econòmic sense 
perdre l’essència del territori ni malmetre la realitat cultural i mediambiental, que és el 
principal recurs del turisme sostenible  

- Valoritzar el patrimoni cultural des d’una vessant turística atesa la seva importància com 
element diferenciador del municipi i tenint en compte que el turisme permet no tan sols la 
protecció del patrimoni sinó també la seva revitalització a través de la generació d’usos 
diversos. En aquest sentit cal recordar que les polítiques i activitats turístiques s¡han de 
dur a terme amb respecte al patrimoni artístic, arquitectònic, arqueològic i cultural, que 
s’ha de protegir i transmetre a les generacions futures. 

- Establir les bases que permetin la creació d’una oferta turística fonamentada en la 
singularitat del municipi i en la qualitat. 

En aquest sentit, l’oferta turística del municipi de Subirats, tot i la seva extensió, és molt 
baixa. En l’actualitat, només existeixen quatre allotjaments rurals: 

 Can Julià, a la carretera C-243 

 Can Massana de la Plaça, a Sant Pau d’Ordal 

 Cal Catasús, a Can Cartró 

 El Recer, a Ordal 

Complementen l’oferta d’allotjament rural amb quatre establiments hotelers o hostals: 

 Cal Joan Marina, a Ca l’Avi 

 Sol i Vi, a la carretera C-243a 

 Cal Pelegrí, a Ordal 

 Crestabocs, a Sant Pau d’Ordal 

S’amplia l’oferta turística amb l’oferta gastronòmica del municipi a través dels diferents 
restaurants disseminats pel territori: 

 Restaurants Cal Xim, Cal Pau Xic, Cal Saldoni i Cal Pere del Maset a Sant Pau d’Ordal 

 Restaurants Cal Pelegrí i Cal Min a Ordal 

 Restaurant Carles de Lavern a Can Maristany 

 Restaurant Canals i Casanovas al polígon industrial Can Bas 

 Restaurant Mirador de les Caves als Casots 
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 Restaurant Cal Joan Marina a Ca l’Avi 

 Restaurant Sol i Vi a la carretera C-243a 

 Restaurant Cal Matias a la urbanització Casablanca 

El Pla Especial representa una oportunitat per aconseguir els objectius del POUM en matèria 
de turisme rural, identificant aquelles masies que podrien encabir els usos relacionats amb el 
turisme. 

En un àmbit supramunicipal, la comarca de l’Alt Penedès, sota el nom d’Enoturisme Penedès, 
té la voluntat d’impulsar un turisme rural lligat amb la cultura vitivinícola del territori que 
englobi turisme, gastronomia i el món del vi i el cava. 

Subirats, sota el nom de la capital de la vinya, podria esdevenir un dels municipis de la 
comarca capdavanters de la proposta, ja que disposa de tots els ingredients per aconseguir-
ho: paisatge i territori, vinyes i caves, masies i cases rurals. 

1.8.7.3 Gestió de residus 

En els següents plànols, es localitzen els punts de recollida de residus en sòl no urbanitzable: 
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1.9 ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS DEL MUNICIPI 

1.9.1 Geomorfologia 

El terme municipal de Subirats, amb una superfície de 55,9 km2, és el més extens de la 
comarca de l’Alt Penedès. Es troba situat a l’extrem oriental de la comarca, limitant amb el 
Baix Llobregat. 

El terme presenta un relleu força accidentat, marcat per la presència de les Serres d’Ordal, 
que ocupen la meitat oriental del municipi. Les Serres d’Ordal constitueixen les estribacions 
septentrionals del Massís del Garraf, i a la part situada dins el municipi de Subirats s’inclouen 
diverses serres: la Serra del Pi de Moió, a l’extrem nord-oriental, amb el Montcau (644 m) 
com a elevació més destacada, i altres turons com la Creueta (527 m), el Turó de Can Docte 
(514 m) i el Montmartí (405 m); les Muntanyes de Can Rigol a l’extrem oriental, al límit amb 
Cervelló, amb el Puig del Telègraf (571 m ) i el Coll de la Creu d’Ordal, per on passa la 
carretera N-340; i la Serra de les Planes i la Serra de Riés a l’extrem sud-oriental, la carena 
de les quals delimita el terme amb Olesa de Bonesvalls, amb el turó del Pi de les Quatre 
Soques (564 m ), el Turó de l’Oró (575 m), el Turó de les Mentides (541 m) i el Pujals d’en 
Ràfols (492 m). La Serra del Pi de Moió es situa a la divisòria d’aigües entre les conques del 
Llobregat, al nord, i de les rieres del Garraf, al sud. A aquesta última pertany la riera dels 
Vidriers, al fons de vall de la qual es troba el poble d’Ordal, situat en una petita plana enmig 
d’aquesta zona muntanyosa. 

La meitat occidental del municipi és més planera, ocupada per la depressió penedesenca, 
amb alçades a l’entorn dels 200 m, i estructurada al voltant de la riera de Lavernó, amb 
nombrosos afluents com el torrent de Cantallops, el curs del qual constitueix el límit del 
terme pel sud-oest.  

La riera de Lavernó desguassa al riu Anoia a l’extrem septentrional del municipi, en una zona 
planera que forma part de la conca baixa de l’Anoia i on el riu forma uns meandres molt 
pronunciats.  

Donat el seu accidentat relleu, gran part del municipi presenta pendents superiors al 20%, 
especialment a les Serres d’Ordal però també als turons situats al nord del nucli de Sant Pau 
d’Ordal i als vessants dels nombrosos torrents que solquen el municipi (veure plànol 
corresponent). Per últim, destacar que a les proximitats del Castell de Subirats es localitzen 
penya-segats calcaris. 
 

Pendents Superfície (ha) 

0-5% 649,13 
5-10% 1.153,56 
10-20% 1.615,13 
20-30% 949,88 
>30% 1.222,31 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del model digital del terreny del Instituto Geográfico Nacional (MDT25).  
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1.9.2 Cobertes del sòl 

Segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya v4 (MCSC, CREAF 2009), a Subirats 
predominen els terrenys forestals, que ocupen més de la meitat de la superfície del municipi 
(54%), constituïts sobretot per pinedes de pi blanc. Els conreus ocupen el 40% de la superfície, 
dominats per la vinya (un 80% dels conreus). Per contra, les zones artificialitzades no arriben 
al 7% de la superfície municipal. 

Els terrenys forestals predominen a la meitat oriental del municipi, amb boscos alternats amb 
grans àrees cobertes per matollars, especialment en zones que han estat afectades per 
incendis forestals, on les brolles calcícoles de romaní i bruc d’hivern han substituït els 
alzinars. 

Les vinyes són la segona tipologia de coberta del sòl més abundant al municipi, dominant la 
plana penedesenca i la conca del riu Anoia, i essent presents també a la plana dels voltants 
del nucli d’Ordal. 

 

Coberta Superfície (ha) % 

Boscos densos (no de ribera) 1.771,79 31,70 
Vinyes 1.759,94 31,49 
Matollars 735,63 13,16 
Prats i herbassars 180,94 3,24 
Conreus llenyosos (no vinyes) 171,06 3,06 
Boscos clars (no de ribera) 148,94 2,66 
Conreus herbacis (no arrossars 143,51 2,57 
Boscos densos de ribera 104,03 1,86 
Urbanitzat residencial lax 90,96 1,63 
Conreus en transformació 82,13 1,47 
Zones industrials i comercials 69,61 1,25 
Urbanitzat residencial compact 58,73 1,05 
Carreteres 42,59 0,76 
Vies de ferrocarril 40,36 0,72 
Conreus abandonats - prats 33,34 0,60 
Roquissars 28,66 0,51 
Autopistes i autovies 23,61 0,42 
Zones verdes viàries 23,09 0,41 
Sòls nus forestals 15,28 0,27 
Zones d'extracció minera 10,88 0,19 
Boscos en franges de protecció 10,24 0,18 
Hivernacles 8,13 0,15 
Granges 8,13 0,15 
Sòls nus urbans 7,25 0,13 
Plantacions de pollancres 6,64 0,12 
Rius 4,11 0,07 
Zones d'esport i lleure 2,79 0,05 
Matollars - Boscos tallats  1,83 0,03 
Prats i herbassars - Boscos  1,54 0,03 
Zones verdes urbanes 1,37 0,02 
Boscos clars de ribera 1,36 0,02 
Cementiris 0,62 0,01 
Basses agrícoles 0,59 0,01 
Lleres naturals 0,08 0,00 

Total 5.589,74 100,00 
 
Font: Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya v4 (MCSC, CREAF 2009). 
 



 

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

 
20 

 

1.9.3 Espais i elements d’interès ambiental 

1.9.3.1 Espais naturals protegits 

Tota la zona muntanyosa del municipi es troba inclosa dins l’Espai d’Interès Natural (EIN) de 
les Muntanyes d’Ordal. Aquest espai, que forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya (Decret 328/1992, de 14 de desembre), ocupa una superfície total de 7.411,39 ha, 
1.677,54 ha de les quals dins el municipi (un 30% del mateix). L’espai natural està incorporat 
a la xarxa Natura 2000 formant, juntament amb el Massís del Garraf, l’espai de les Serres del 
Litoral Central (codi ES5110013), amb una superfície total de 25.068,70 ha.  

Per altra banda, al nord-est del nucli de l’Ordal i dins del límits del EIN de Serres de l’Ordal 
es troba el Refugi de fauna salvatge de Can Rialt. Aquesta figura de protecció té per finalitat 
establir una àrea limitada per preservar la fauna, en la qual està prohibida la caça. L’espai va 
ser declarat per l’Ordre de 24 de febrer de 1997, per la qual es declaren refugi de fauna 
salvatge tres finques que formen part de l'heretat can Rialt, al terme municipal de Subirats, i 
posteriorment ampliada la seva superfície per la Resolució  MAH/3049/2009, de 16 de 
setembre, per la qual s'amplia el refugi de fauna salvatge (RFS) Can Rialt, situat al terme 
municipal de Subirats.  

1.9.3.2 Hàbitats d’interès comunitari 

Un 32,5 % del municipi està cobert per hàbitats d’interès comunitari (HIC) inclosos a l’Annex I 
de la Directiva d’hàbitats 97/62/UE (que actualitza la Directiva 92/43/UE), relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (veure plànol corresponent). 

D’aquests, el que ocupa una major extensió al municipi són les pinedes mediterrànies (un 75% 
dels HIC), abundants als boscos de les Serres d’Ordal.  

A la Serra de Riés apareixen matollars termomediterranis i predesèrtics, abundants al Massís 
del Garraf i típics de zones més meridionals.  

Destaca la presència d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari, que, tal i com defineix la 
Directiva d’hàbitats, són aquells hàbitats que estan amenaçats de desaparició. Es tracta dels 
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (codi 6220*). Aquest 
hàbitat apareix en un tram del curs de la riera de Lavernó, així com acompanyant una àrea 
amb alzinars a Can Rossell i acompanyant els matollars termomediterranis de la Serra de Riés. 
Aquestes dues últimes zones no apareixen representades al plànol amb aquesta unitat de 
llegenda, ja que en aquest s’hi ha representat els hàbitats d’interès comunitari principals 
presents a cada zona, no els acompanyants. 

Per altra banda, als torrents afluents de la riera de Lavernó apareixen alberedes, salzedes i 
altres boscos de ribera. 
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Codi Nom Superfície (ha) 

3280 
Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion 
orlades d'àlbers i salzes 

16,00 

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 196,32 

6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 13,54 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 32,36 

9340 Alzinars i carrascars 182,02 

9540 Pinedes mediterrànies 1.374,76 

Total 
 

1.815,02 

Font: Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari a Catalunya 1:50.000, Departament de Territori i 
Sostenibilitat, 2005. 

1.9.3.3 Arbres i arbredes d’interès 

Subirats compta amb un arbre declarat com a arbre monumental, l’Alzina de Can Ros (número 
de declaració 03.273.01). Es tracta d’un exemplar d’alzina (Quercus ilex) de 15 metres 
d'alçada i 4,35 metres de perímetre a la base el tronc. No obstant, tal i com recull l’Inventari 
del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats, aquest exemplar està mort, si bé estava 
considerat un dels arbres més destacats de tota la comarca, amb una antiguitat estimada de 
400 anys, símbol de l’antic municipi de Subirats i el seu topònim ha esdevingut de referència 
al municipi.  

L’esmentat inventari recull un altre arbre destacat, el Pi de la Salada, al nord del municipi, 
un exemplar de pi blanc amb una alçada considerable, d’entre 15 i 20 metres i conegut per la 
població. 

Per altra banda, cal esmentar la presència d’espècies protegides com el margalló 
(Chamaerops humilis), la única palma europea, típica de les garrigues i màquies litorals.  

1.9.3.4 Altres elements d’interès local 

En aquest apartat es recullen altres elements d’interès ambiental de caràcter local, que si bé 
no compten amb cap figura de protecció legal, estan inclosos a l’Inventari del Patrimoni 
Natural i Cultural de Subirats o bé a la Auditoria ambiental municipal de Subirats. 

En primer lloc, destaquen els Pèlags de l’antiga Bòbila de Can Rossell (fitxa 211 de 
l’inventari), que són les dues basses d'origen antròpic més rellevants del municipi, les quals 
tenen un interès com a zona humida per la vegetació i la fauna. Tal i com exposa el citat 
inventari, aquest espai  està inclòs en el Pla d'espais naturals d'interès comarcal de l'Alt 
Penedès, el qual, si bé no protegeix legalment l'espai, implicarà en el futur diverses 
actuacions per recuperar-lo. 

Per altra banda, existeixen nombroses fonts o surgències d’aigües naturals. Les fonts incloses 
a l’inventari són les següents: 
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Núm. inventari Font 

71 Font Brollador de la Bassa de Can Julià  

68 Font Brollador de Sant Pere de Lavern 

31 Font de Ca l’Olivella  

65 Font de Can Bou  

35 Font de Can Julià  

33 Font de la Salada  

60 Font del Bassot de Lavern 

63 Font del Clot de Dalt del Sabater  

62 Font del Clot del Sabater  

28 Font del Manar  

30 Font del Maset d'en Lleó  

64 Font del Pèlag de Can Bou 

27 La Font Santa  

243 Mina de la Font dels Canons  

Font: Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats, Diputació de Barcelona. 

 

L’inventari recull també el Parc de Subirats, parc urbà ubicat al nucli de Sant Pau d'Ordal, pel 
seu interès estètic per la combinació entre els grans marges de pedra i la vegetació, formada 
per espècies pròpies de la vegetació autòctona i conreada del territori. 

Altres elements citats a l’Auditoria ambiental municipal són els torrents i rieres del Lavernó, 
amb la seva vegetació de ribera associada, descrita a l’apartat Hàbitats d’interès comunitari, 
la vegetació associada als fons de vall humits, amb retalls de vegetació de caire 
submediterrani, i les coves i avencs. 

1.9.3.5 Patrimoni geològic, arqueològic i paleontològic 

Subirats compta amb un ric patrimoni geològic i paleontològic, així com amb nombrosos 
jaciments arqueològics. L’Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats, redactat 
l’any 2007 per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 
efectua un exhaustiu recull dels elements i béns patrimonials, la informació del qual ha servit 
de base per redactar aquest apartat i el següent.  

En primer lloc, a Subirats es troba un espai inclòs a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de 
Catalunya, la geozona“Esculls miocènics de Sant Pau d’Ordal- Can Sala” (codi 340). Segons la 
fitxa descriptiva de l’espai, aquest inclou un aflorament amb excepcional accés de la 
successió marina arrecifal al marge sud de la conca del Vallès-Penedès, en el sector del Alt 
Penedès. El seu interès també ve donat per l’associació d’aquests dipòsits d’esculls amb 
registres paleozoològics i paleobotànics que indiquen el seu desenvolupament coetani amb 
associacions vegetals de manglars costaners d’important significació paleoclimàtica. 

Pel que fa als jaciments paleontològics, l’Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de 
Subirats, en recull deu, entre els quals destaca el dels Casots, un dels més importants 
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d’Europa de l’època del Miocè Inferior (amb una antiguitat de 18 milions d’anys) amb més de 
40 nivells fossilífers documentats fins ara, i que està declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès 
Nacional) per la Generalitat de Catalunya. A la taula següent es recull el llistat de jaciments 
paleontològics inventariats, relacionant la seva numeració a l’esmentat inventari, que es 
correspon amb la fitxa descriptiva de cadascun dels elements. 

 

Núm. inventari Jaciments paleontològics 

7 Els Casots 

44 Jaciment paleontològic de la Garrofa 

200 Jaciment paleontològic del Barranc de Sant Pau d'Ordal 

203 Jaciment paleontològic de Can Rossell 

210 Jaciment de l'escull coral·lí de Can Sala 

256 Jaciment paleontològic de Can Lleó 

257 Jaciment paleontològic de Sant Sebastià dels Gorgs 1 

258 Jaciment paleontològic de Sant Sebastià dels Gorgs 2 

259 Jaciment paleontològic de Lavern 

260 Jaciment paleontològic de Can Maristany 

Font: Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats, Diputació de Barcelona.  

 

Al municipi hi ha 19 jaciments arqueològics documentats, la majoria dels quals s’adscriuen a 
una cronologia d’època antiga (íber i romà) 

 

Núm. inventari Jaciments arqueològics 

1 Voltants de la Cova Miserachs/Cova Miserachs 

2 Can Gustems/Horts del Pou de Glaç 

3 Turó del Pujol/Bosc de Savall 

4 Cova l’Avenc/L’Avenc 

5 Pont de Ca l’Artigues 

6 Cal Bitxo 

8 Balmes de la Bardera 

9 Pujol d’en Figueres/Puig del Cocodril 

10 Coves de Can Ros/Coves del Torrent del Gavatx 

11 La Bardera 

12 Vinya de Dalt/Torre-ramona 

13 El Pago 

14 Pujolet de l’Escuder/Pujolet de Ca l’Escuder 

15 Les Cases d’en Rossell/Can Rossell 

16 Can Bas-1/La Plana 

17 Can Bas-2/La Campana/Cal Ribes 

18 La Foradada/Pas de Piles nº50 

21 Torrota del Moro/Torre del Moro/Torrassa de Ca l'Almirall 

137 
Les parets antigues / Pont o resclosa sobre la riera de Sant 
Sebastià dels Gorgs 

Font: Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats, Diputació de Barcelona. 
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1.9.3.6 Edificis d’interès arquitectònic, històric o paisatgístic 

L’Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats recull, dins el patrimoni immoble, 59 
edificis, 12 conjunts arquitectònics i 75 elements arquitectònics. 

Donat el caràcter eminentment agrícola del municipi, els edificis recollits són principalment 
masies (cases pairals o masies isolades amb annexes agrícoles), entre les quals destaca la 
Torre-ramona, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).També apareixen 
edificis relacionats amb l’Església, i diverses torres de defensa o atalaies, com la Torre de 
l’Ordal (catalogada com a BCIN). 

Entre els conjunts arquitectònics destaca el format pel castell de Subirats i l’església de Sant 
Pere del Castell, catalogat com a BCIN. 

I pel que fa als elements arquitectònics, hi predominen les barraques de pedra seca. També 
s’inclouen en aquesta categoria antics forns de calç, corrals, creus monumentals i fonts. 

A l’ANNEX s’inclou el llistat complet dels elements inclosos a la categoria d’edificis i conjunts 
arquitectònics. 

1.9.4 Àrees de risc 

1.9.4.1 Risc d’incendis forestals 

Subirats està classificat com a municipi d’alt risc d’incendi forestal d’acord amb el Decret 
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  

D’acord amb el Mapa de protecció civil de Catalunya, el municipi està considerat de perill alt 
i vulnerabilitat alta, donada l’elevada concentració d’elements vulnerables inclosos en 
terreny forestal o en una distància inferior a 500 metres d'aquests.  

Per altra banda, el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal (Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2002) defineix les Serres d’Ordal com a zones 
amb perill moderat o alt, mentre que la plana penedesenca principalment té un risc baix 
(veure plànol corresponent).  

Diversos incendis de consideració han afectat el municipi en els darrers anys, essent el més 
important el que va cremar quasi 300 ha de la Serra del Pi de Moió l’any 1989, segons la 
cartografia d’incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2012 del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A continuació es mostren els 
incendis registrats al municipi: 

 
Any Superfície afectada Zona del municipi 

1986 178,1 ha Serra de Riés 
1989 295,3 ha Serra del Pi de Moió 
1994 58,6 ha Serra del Pi de Moió 
1994 82,4 ha Serra de les Planes 
2003 13,9 ha Serra del Pi de Moió (zona ja cremada l’any 89) 

Font: Cartografia d’incendis forestals 1986-2012 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural 
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1.9.4.2 Risc d’inundacions 

El municipi de Subirats presenta un risc alt de patir inundacions, fet pel qual ha de disposar 
d’un Pla d’actuació Municipal (PAM) per risc d’inundacions. 

D’acord amb la cartografia del pla INUNCAT, la riera de Lavernó està considerada com a zona 
potencialment inundable segons criteris geomorfològics, mentre que el petit tram del riu 
Anoia que creua el municipi pel seu extrem septentrional presenta zones inundables per un 
període de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

1.9.4.3 Risc geològic 

Segons la cartografia del Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures de la 
Diputació de Barcelona (SITxell), els vessants de la Serra de les Planes i la Serra de Riés, així 
com la cara nord de la Serra del Pi de Moió presenten un risc potencial de caiguda de roques, 
mentre que el risc potencial de petits esllavissaments és puntual, localitzant-se únicament a 
peu de vessant al nord del Castell de Subirats, en una zona de la Serra de Crestabocs i als 
marges del riu Anoia i del torrent de la Font de Jui. 

L’erosionabilitat potencial és baixa a la major part de les Serres d’Ordal, i mitja a la zona de 
transició entre les serres i la plana, apareixent puntualment zones on l’erosionabilitat és més 
elevada, coincidint amb les zones amb risc d’esllavissaments.  

Convé esmentar que la font d’informació emprada (cartografia del SITxell), ha estat 
realitzada a escala 1:50.000 i mostra, indicativament, les àrees de risc potencial en cas que 
desaparegués la protecció de la vegetació existent. Es tracta d’una informació de context no 
directament aplicable a tots els punts del territori de l’àrea indicada que requeririen d’un 
estudi específic a escala de detall per a ser avaluats. 

1.9.5 Paisatge 

Al municipi de Subirats hi conflueixen diversos instruments de planificació en matèria de 
paisatge. Tal i com reflecteix la Memòria del POUM, en primer lloc es va elaborar l’Estudi del 
Paisatge Vitivinícola de l’Alt Penedès (2004), que va fructificar en l’aprovació de la Carta del 
Paisatge de l’Alt Penedès el 15 d’octubre de 2004. 

La Carta del Paisatge fixa l’objectiu general de conservar i/o millorar la qualitat del paisatge 
en la totalitat del territori de la comarca. A la carta, es va acordar entre altres coses 
impulsar i participar en la formulació i redacció del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès 
com a instrument adient per coordinar l’ordenació territorial, urbanística i ambiental a 
l’àmbit de la comarca. 

Al Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, s’identifiquen i delimiten les diferents unitats 
tipològiques de paisatge que componen els territoris de la comarca. S’hi poden diferenciar 
tres unitats principals, amb nou subunitats derivades de les anteriors. Les tres unitats 
principals són: el paisatge forestal i agrari de les serres de Mediona i les muntanyes de 
Pontons, el paisatge vitivinícola de la plana de l’Alt Penedès i el paisatge forestal i agrari de 
les muntanyes de l’Ordal, Olèrdola i Foix. Aquestes dues últimes estan presents al municipi de 
Subirats. 
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La meitat oriental del municipi pertany a la unitat del paisatge forestal i agrari de les 
muntanyes de l’Ordal, Olèrdola i Foix i, dintre d’aquesta, a la subunitat del paisatge forestal i 
agrari de les muntanyes de l’Ordal, les serres de les Planes, Riés i les Gunyoles. Es tracta d’un 
paisatge eminentment forestal de muntanya calcària on hi predominen els boscos, els 
matollars i les màquies, i només al voltant del nucli de l’Ordal apareixen petits sectors 
agraris. 

A la part occidental del municipi es presenta el paisatge vitivinícola de la plana de l’Alt 
Penedès, que es correspon al gran corredor agrari que històricament ha caracteritzat el 
Penedès i que des del segle XVIII s’ha anat especialitzant en el conreu de la vinya i en 
l’elaboració de vins i espumosos. La seva posició central ha propiciat l’aparició de 
creixements residencials, activitats econòmiques i eixos de comunicació, malmetent en 
alguns sectors un dels grans paisatges històrics de Catalunya. Dins el municipi apareixen 3 de 
les 4 subunitats en què es divideix la plana. En primer lloc, ocupant una major extensió, es 
troba la subunitat dels paisatges vitivinícoles de la plana del Penedès, on es troben les grans 
extensions de vinyes i, per tant, la representació més clara del paisatge històric del Penedès. 
A l’extrem nord-est del municipi s’hi troba la subunitat dels paisatges forestals i agraris del 
tram final del riu Anoia. I, per últim, una petita part situada al nord del municipi pertany a la 
subunitat del paisatge agroforestal de la vall de riu Bitlles, concretament un petit tram de la 
riera de Lavernó i el torrent de la Font de Jui, que delimita el terme.  

Per altra banda, el Pla director supramunicipal de Sostenibilitat de la mancomunitat de 
municipis de l’Alt Penedès estableix una altra delimitació de les diverses unitats 
paisatgístiques en el seu àmbit d’actuació, similar a l’anterior però amb algunes variacions. 
Per exemple, estableix que la unitat paisatgística del riu Anoia es prolonga pel sud seguint el 
corredor d’infraestructures. 

Per últim, el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, pendent 
d’aprovació, estableix les unitats de la Plana del Penedès, les Valls de l’Anoia i del Garraf, 
incloent-se dins aquesta última les Serres d’Ordal. 

Així doncs i resumint, el paisatge del municipi de Subirats consta de tres unitats clarament 
diferenciades: la zona muntanyosa de les Serres d’Ordal, la plana vitivinícola penedesenca i 
la conca del Baix Anoia. Les dues primeres configuren la major part del municipi, dividint-lo 
en dues meitats, la plana a la meitat occidental i les muntanyes a la meitat oriental. 

A la zona muntanyosa de les Serres d’Ordal, de relleu abrupte, hi predominen els terrenys 
forestals. És l’excepció la plana de l’Ordal, situada al bell mig de la unitat i on apareixen 
vinyes al voltant del poble homònim, dotant al conjunt de la unitat d’un elevat valor 
paisatgístic. 

A la plana penedesenca, constituïda al voltant de la riera de Lavernó i els seus afluents,  hi 
predominen les vinyes, amb abundància de barraques de vinya situades entre els camps de 
conreu. 

A aquestes grans unitats cal afegir la conca baixa de l’Anoia, que ocupa una petita extensió a 
l’extrem septentrional del municipi al voltant del curs del riu, que en aquest sector forma 
meandres. És una zona planera condicionada pel pas de nombroses infraestructures (AP-7, 
TGV i tren convencional). 
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Com a elements configuradors del paisatge, cal prestar especial atenció a l’extensa xarxa de 
camins. 

Per una banda, hi ha la xarxa de Camins del Vi i el Cava, proposats i desenvolupats pel 
Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, el Patronat de Comerç i Turisme de 
Vilafranca del Penedès, el Patronat de Turisme de Sant Sadurní d’Anoia i el Patronat de 
Turisme de Subirats, juntament amb la Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de 
Barcelona. Pel terme de Subirats hi passen el camí de la Garnatxa (PR-C 156), el camí del 
Subirat-Parent (PR-C 152), el Camí del Macabeu (PR-C 151) i el Camí de Montserrat (PR-C 
157). Per altra banda, a iniciativa municipal s’ha desenvolupat la xarxa de Rutes Vitivinícoles 
de Subirats, que inclou 9 camins, entre els que destaca la ruta 1 que arriba fins el Castell de 
Subirats. Cal esmentar també el pas d’un sender de gran recorregut, el GR-5, que travessa el 
municipi de sud a nord, passant pel nucli d’Ordal. 

Entre els camins històrics, destaca la Via Augusta, que passa pel municipi en una de les seves 
etapes. Per últim, l’Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats recull fins a 12 
carrerades que travessen el municipi. 

ANNEX 

Llistat dels elements del patrimoni arquitectònic immoble inclosos a l’Inventari del 
Patrimoni Natural i Cultural de Subirats 

Edificis

19 Torrota d’en Pasteres/Torrota 
de Cal Pasteres 

20 Torrota de Can Pinya/Torre de Cal Pinya 
22 Torre de Can Llopart/Torrota 

de Can Llopart 
23 Torre de l'Ordal 
24 Torre de la Guàrdia 
32 Molí de Cal Terra 
47 Capella de la Maternitat de la Mare 

de Déu dels Casots 
51 La Foradada 
53 Cal Fermí Font 
67 Can Serra (Caves Castellroig) 
69 Maset d'en Lleó 
70 Centre Recreatiu de Can Rossell 
81 Església de Sant Pau d'Ordal 
82 Sant Joan Sesrovires 
83 Sant Joan Salerm 
84 Sant Pere de Lavern 
85 Capella de Sant Sebastià d'Ordal 
89 Can Bou 
90 Capella del Sant Crist d'Ordal 
97 La Torre-ramona 
98 La Bardera 
99 Can Bosch de Noia 
100 Molí de Can Bosc d'Anoia/Molí d'en Bosch 
101 Molí d'en Coloma 
102 Ca l'Escuder 
103 Can Llopart de la Costa 
104 Can Maristany 
107 Can Mata del Racó 

108 Can Milà de la Roca 
109 Can l'Olivella 
110 Can Parellada 
111 Can Ravella 
112 Can Ros 
113 Can Rovira de la Serra 
114 Can Rigol 
115 Savall 
117 Can Vidal 
124 Cal Gallego 
125 Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal 
126 Ateneu Ordalenc 
128 Can Massana de la Plaça 
129 Cal Guilera 
138 Can Bas 
139 Masia i molí de la Salada 
150 El Pujol 
166 Molí d'en Guineu 
168 Maset del Curt 
169 Maset de la Massana 
170 La Cotxeria 
173 Església de Sant Esteve d'Ordal 
176 Can Martí de la Talaia 
193 Cal Xic de l'Agustí 
194 Mas Olivé 
195 Can Sallent 
196 Cal Figueres 
201 Can Batlle de la Pujada 
202 La Cuscona 
238 Centre Parroquial d'Ordal 
244 Forn de vidre d'Ordal
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Conjunts arquitectònics 

37 Carrer i masia de Ca l'Almirall 
41 Carrer de la Font  
43 Carrer de Can Rovira  
45 Carrer de Can Sala  
46 Carrer nou de Can Cartró  
79 Castell de Subirats i església de Sant Pere del Castell de Subirats 
105 Can Massana de la Casa Vella  
116 Can Vendrell de la Codina  
140 Can Julià  
233 Carrer de Sant Isidre  
250 Carrer del Comte de Lavern 
253 Can Rialt 

 

1.10 ESTRUCTURA DE CAMINS I POBLACIÓ DISPERSA 

1.10.1 Xarxa viària bàsica 

Es la xarxa viària la que sustenta tot el pes de la mobilitat al terme de Subirats. La xarxa 
viaria principal, es la que connecta el municipi amb la resta de la comarca i esta constituïda 
principalment per, la N 340 que ens connecta d’una banda amb Vallirana i l’àrea 
metropolitana de Barcelona i de l’altra banda amb Vilafranca del Penedès, les carreteres 
locals que travessen el municipi son: 

- La C243a que comunica des de la Granada fins a Sant Sadurní de Noia. 

- La carretera C243b de Sant Sadurní a Martorell, que passa per sota del castell de Subirats 
i Torre-ramona i creua la urbanització de Casablanca per connectar-se amb Gelida. 

- La BV-2427 que des de l’enllaç amb l’autopista que hi ha a Sant Sadurní va a parar a la 
N-340 passant pels Casots i Can Rosell. 

- La BV 2428 uneix de nord a sud des C-243 amb la N340 passant per Lavern i Ordal. 

- La BV 2155 que travessa el nucli de Can Cartró amb direcció al Pla del Penedès. 

- La BV 2154 que arriba a Ca l’Avi en direcció al municipi del Pla del Penedès. 

La resta de la mobilitat interna del municipi, queda concentrada en les carreteres 
secundaries i la xarxa de camins que connecten els petits nuclis amb la xarxa viaria bàsica. 

1.10.2 Camins històrics 

Mereix especial atenció la Via Augusta. Aquesta via romana s’està potenciant com a sender 
que ofereix una valorització per a usos ecològics, recreatius i de turisme ambiental i cultural. 
El traçat proposat té com a base l’estudi de Bohigas, Navarro i Vives, i és en el que s’ha basat 
el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en el projecte presentat 
l’any 2003. 
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El sender principal de la Via Augusta segueix un recorregut de nord a sud, des de la frontera 
fins a Cadis. Les etapes que passen per l’Alt Penedès són: 

- La XI: dels Monjos a Sant Sadurní (23 km) 

- La XII: de Sant Sadurní a Martorell (17 Km). Des del sud, l’etapa XI de la Via Augusta entra 
per Subirats per Can Cartró, es dirigeix per camins enmig de ceps fins a Les Parellades (a la 
intersecció entre Subirats i El Pla del Penedès). BOHIGAS (1992) 

1.10.3 Camins turístics 

Els Camins del Vi i el Cava han estat proposats i desenvolupats pel Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, el Patronat de Comerç i Turisme de Vilafranca del Penedès, el 
Patronat de Turisme de Sant Sadurní d’Anoia i el Patronat de Turisme de Subirats, juntament 
amb l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. 

Tots els Camins del Vi i el Cava estan connectats entre ells mitjançant enllaços, de manera 
que es configura una xarxa més extensa. La majoria prenen el nom de diferents varietats de 
raïm, ja que discorren entre vinyes, però també ens permeten arribar a masies i edificacions 
singulars. 

Els Camins del Vi i el Cava que afecten al terme de Subirats són: 

- Camí de la Garnatxa (PR-C 156), que uneix el cor de la Serra d’Ordal amb el tram baix de 
l’Anoia. El Camí de la Garnatxa surt d’Olesa de Bonesvalls en direcció a Coll d’Esteles i, 
posteriorment, travessa la N-340 prop de Can Ravella, segueix en direcció al castell de 
Subirats, Torre-ramona, El Rebato (on cal creuar el riu Anoia pe un gual), Espiells (per la 
Casa Vella) i Sant Llorenç d’Hortons. La tornada, per tancar el cercle, es fa pel camí de 
gran recorregut GR-5, passant per Gelida. La ruta cap a l’Ordal no es fa pel castell; des de 
la font de Cantillepa va cap a la font freda, Can Farigola i Can Ginebreda. A l’Ordal 
travessa la N-340 per encarar cap a Olesa de Bonesvalls, tancant el cercle. 

- Camí del Subirat-Parent (PR-C 152), que discorre dins del terme de Subirats. Aquest camí 
té un enllaç (PR-C 152-1) que uneix Can Batista amb Sant Sadurní d’Anoia i amb el Camí 
del Xarel·lo. A Can Batista, el camí segueix per entre camps de vinya fins a Els Casots, Can 
Rossell i Sant Pau d’Ordal. Prop d’aquí, el Carrer d’en Rovira, podem enllaçar (mitjançant 
l’enllaç PR-C 151-5) amb el Camí de Macabeu (PRC 151). En tot cas, el Camí del Subirat-
Parent continua des de Sant Pau d’Ordal cap a Sant Sebastià dels Gorgs (terme 
d’Avinyonet), el carrer dels Rocs, Can Cartró, Sant Joan Salerm, Can Canals, Sant Pere de 
Lavern i, finalment, Can Batista. -El Camí del Macabeu (PR-C 151) que, tot i discórrer fora 
del terme de Subirats, té un enllaç, el PRC151-5, que, a partir de Santa Margarida, permet 
anar (per Cantallops, el carrer d’en Rovira i enllaçar amb el Camí del Subirats-Parent 
(PR-C 152) 

- Finalment, el Camí de Montserrat (PR-C 157), que és un sender lineal que permet anar des 
de Vilafranca del Penedès fins a Piera, on enllaça amb el sender de gran recorregut GR-
172, que va a Montserrat. Des de Vilafranca, el camí de Montserrat va cap a La Granada, 
Santa Fe del Penedès i, tot passant relativament a prop de Can Cartró, al Corral del Mestre 
i Ca l’Avi (Subirats), després surt del terme per anar a Les Parellades (El Pla), Can Rosell 
de la Serra i Can Cardús (Torrelavit), la Fortesa i, finalment, Piera. A aquests camins cal 
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afegir una sèrie d’itineraris més curts, distribuïts sobretot per la part central del municipi i 
que han estat dissenyats pel Patronat Municipal de Turisme de Subirats. Sota el nom de 
Ruta Vitivinícola de Subirats, aquest camins (alguns senyalitzats sobre el terreny) 
s’articulen en 9 rutes diferents. Cal destacar la Ruta 1 i principal que va des de l’estació 
de RENFE al Castell de Subirats. SANTACANA (2006). 

Per últim un sender de gran recorregut, el GR-5, travessa l’est del municipi de sud a nord, 
passant pel nucli d’Ordal. 

Sembla existir una xarxa reticular de camins històrics i tradicionals que enllacen diferent 
pobles entre sí, però és una xarxa confusa on cada camí rep diversitat de noms. Cada 
població és un nus que irradia camins en totes direccions cap a les poblacions veïnes i també 
cap a masies aïllades. Pel que afecta a Subirats, sembla que és Terrassola el nucli que serveix 
de nexe d’unió entre les dues poblacions més occidentals de l’Alt Penedès (alhora amb 
l’Anoia) i el Baix Llobregat, passant per Subirats i la vall de l’Anoia. A Puigdàlber també hi 
passa la carrerada del pujol del Mestre (C 8), que va des de Puigdàlber (per El Gorner) fins a 
Can Cartró(Subirats).  

Subirats és un terme amb nuclis molt dispersos, això explica la gran quantitat de camins que 
travessen tot el terme sense remetre a cap nus concret. N’hi ha que comuniquen entre si dos 
nuclis pertanyents a Subirats (de Can Bou a l’Ordal, per exemple), però també n’hi ha que 
comuniquen aquests nuclis amb poblacions veïnes com Cantallops (camí de Sant Pau a 
Cantallops); Sant Sebastià dels Gorgs (de Sant Sebastià del Gorgs a l’Ordal); el Pla del 
Penedès (camí del Pla a Sant Pau d’Ordal); Lavit (camí de Lavit a Can Rosell). 

Tot i que el municipi disposa d’una estació de tren entre Lavern i Can Batista, la mobilitat del 
municipi i de la comarca es realitza en la seva gran major part sobre la xarxa viària, tant 
local com comarcal o nacional. 

1.10.4 Indrets d’interès 

CASTELL DE SUBIRATS 

La història del castell de Subirats porta a la història de tot el territori del municipi, sobretot a 
l’alta edat mitjana. Poca cosa en resta d’aquest històric castell del qual en podem dir que és 
el que té més antiguitat documental del Penedès, la qual es remunta a l’any 917. Resta un 
tros de pany de paret i de talús, del que deuria ser la torre mestre o de l’homenatge, situada 
al bell mig del recinte fortificat. Es conserva part d’una torre de planta circular, amb 
espitlleres, recentment consolidada, i panys de muralles també amb espitlleres, però molt 
malmeses. S’observen restes de dependències. Tot es troba en un estat de ruïna, que fa 
difícil esbrinar la seva estructura original. D’aquestes restes es dedueix que el castell era 
reforçat per quatre torres circulars, encara en resta traces d’una. Sols disposava d’un clos de 
defensa artificial, i la seva superfície no era gaire gran, al contrari del que esdevé a Gelida, 
bé podria dir-se que la seva missió fou de guaita i de residència. Els llocs de concentració de 
tropes devien ser Olèrdola i Gelida. Al seu costat, l’església romànica de transició sota 
l’advocació de Sant Pere El recinte del castell s’ha encerclat mitjançant una tela metàl·lica, 
al qual s’entra per una porta prop del fossar. Tota la construcció del castell és feta a base de 
rebla, és a dir, carreus petits i irregulars. Els seus inicis són molt antics, possiblement de 
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finals del segle IX, però les restes conservades que s’observen són més modernes, es poden 
datar als voltants del segle XI-XII, que és quan es va reconstruir, almenys en part, i es devia 
modificar l’estructura original. Al segle XIV, per la documentació servada, se sap que era 
habitat. Al segle XVI, a expenses de la universitat de Subirats, s’hi feren obres de consolidació 
al castell de Subirats. Es diu que fou enderrocat com tants d’altres, durant la guerra de 
Separació al segle XVII. Quan fou ampliada la rectoria a mitjan segle XVI, part dels materials 
utilitzats eren del castell, i l’expoliació degué continuar molt temps més, pel que fa als 
materials de pedra treballada. Aquests fets tenen lloc a l’inici de la vitalitat demogràfica del 
municipi i de la lluita pels privilegis dels seus habitants, que els reis els havien concedit i que 
ara se’ls volia arravatar. 

SANT PERE DE LAVERN 

A un quilòmetre del poble de Lavern prop de la riera de Lavernó i de la carretera de Sant 
Sadurní es troba l’església de Sant Pere de Lavern completament aïllada i envoltada de terres 
de conreu. L’església actual, d’estil neoromànic, fou edificada entre els anys 1912 i 1915, al 
mateix lloc on fins aleshores hi havia una església d’origen romànic esmentada ja el 1152, que 
fou completament enderrocada i de la qual es van aprofitar, sobretot carreus de pedra 
tallada alguns dels quals amb marques de picapedrer, per bastir l’actual. Aquesta esdevingué, 
amb el temps, una construcció carregada d’afegits, amb un imponent campanar d’espadanya 
de dos pisos i dues obertures per pis, que havia fet desaparèixer bona part de la seva 
primitiva estructura romànica. És un edifici d’una sola nau rectangular, amb arcs torals de 
mig punt, capelles laterals d’arcades de mig punt i absis de planta semicircular. Té la coberta 
de dues vessants amb teula àrab. El campanar que es troba a l’esquerra de la façana és 
quadrangular i bastant alt amb una sola campana. La façana, de caire monumental, amb 
ràfec i arqueria cega al cap damunt té el portal d’arc de mig punt amb arquivolta, imposta i 
capitells decorats, el dintell i el timpà són llisos. Damunt seu s’obra una gran rosassa. Corona 
la façana una creu de pedra. En aquesta façana s’hi observa un bloc de marbre amb estries, 
que és una ara romana mutilada. De la primitiva capella, es conserva, la pica baptismal 
d’immersió, de pedra calcària, la més gran de la comarca. Les seves dimensions són: 
diàmetre exterior 128 cm, diàmetre interior 106 cm., alçada 93 cm. Està molt poc 
ornamentada, però té d’una línia molt harmònica i ben treballada. S’hi observa, la inscripció 
FECIT G. EM. Podria ser del segle XI. El joc de lletres de la signatura, sembla corroborar la 
hipòtesi, que sigui feta pel mateix que va esculpir la de Sant Pau d’Ordal. 

MONESTIR DE SANTA ISABEL 

L’antiga rectoria de Sant Pere de Lavern restà mig abandonada fins l’any 1990 en que després 
d’una remodelació total s’hi va crear el monestir de Santa Isabel que alberga una comunitat 
de germanes clarisses i que des de l’any 1997 ofereix un servei d’hostatgeria. Aquest modern 
monestir té exposat a l’altar de la seva capella un interessant estendard amb la figura del 
Sant Crist procedent de la batalla de Lepant el qual durant molts anys es va conservar en un 
monestir de la mateixa comunitat de Barcelona. Desconeixem si s’ha realitzat algun estudi 
d’aquesta peça que confirmi o rebutgi la seva autenticitat que pot semblar llegendària. Tot i 
això el que si podem asseverar és que es tracta d’un element sense cap paral·lel al Penedès i 
que mereix, pel seu valor artístic ser més conegut. 
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CAN MARISTANY 

Can Maristany és una de les masies més grans del municipi de Subirats. Es troba a llevant de 
Lavern dalt d’un turó d’uns 200 metres d’alçada, prop del camí que porta a can Bou, tocant a 
l’autopista. És una masia moderna sense tradició pairal edificada entre 1910 i 1912 seguint un 
projecte de l’enginyer de camins Eduard Maristany i Gibert cosí del seu propietari en Pere 
Grau Maristany i Oliver (1863-1926) hisendat, polític i mecenes, de família enriquida amb el 
comerç americà, amb finques a diferents llocs del Penedès i el Maresme i ennoblit, el 1912 
pel rei Alfons XII, amb el títol de comte de Lavern. Es dedicà al comerç de vins. El mas, de 
planta rectangular, és compost de planta baixa i pis, amb coberta a dues vessants. A llevant 
té adossada una torre quadrangular composta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de 
pavelló amb encavallades vistes interiorment, balcó corregut a la planta primera i finestres 
geminades amb arcs carpanells de cinc punts a les golfes. La façana principal presenta, a la 
planta pis, arcs carpanells molt rebaixats i finestres rodones. A la façana posterior, a la 
planta pis, hi ha una arcada correguda amb arcs carpanells de cinc punts, amb motllures i 
capitells, finestres rectangulars amb ampits i panells molt rebaixats i, a la part alta, cinc ulls 
de bou. Perpendicularment al cos principal, a la part de llevant, s’aixeca l’antic celler avui 
remodelat i utilitzat com a restaurant i sala de banquets i a la part oposada es conserva, tot i 
que molt transformada, una antiga masia del segle XVIII, anomenada Can Salvador. Aquests 
tres edificis formen un pati interior tancat per un baluard amb un gran portal d’arc carpanell. 

LES CASES DE CA L’ALMIRALL 

Tocant a la carretera que duu a Sant Cugat Sesgarrigues, es troba una caseria anomenada, les 
cases de Ca l’Almirall, on destaca una gran masia que dona nom a tot el nucli. La coneguda 
artista penedesenca Maria Assumpció Raventós i Torras té instal·lat un estudi-taller de 
tapissos, pintura i gravat, en el qual realitza una important tasca de creació i també 
d’ensenyament. Un portal de mig punt adovellat dona accés a la planta baixa, que es troba 
perfectament adaptada per l’entrada dels carros que carregats de raïm el descarregaven 
directament als cups. A l’entrada hi trobem una gran arcada apuntada de pedra treballada. A 
la part esquerra de la façana hi ha adossat un cos en forma de torre, tot ell molt modificat, 
probablement d’origen medieval. 

TORRASSA DE CA L’ALMIRALL 

A uns 300 m al SO de les Cases de Ca l’Almirall hi ha, al mig d’una vinya, un pany de paret, 
anomenat la torrassa de Ca l’Almirall conegut també per la torrota del Moro construït amb 
reble i calç, amb la pedra disposada en fileres. Al centre, a la part alta, s’obre una petita 
finestra d’arc de mig punt de totxo a sardinell. Tot el parament presenta una munió de forats 
arrodonits anivellats a una alçada constant. Possiblement sigui una construcció romana 
tardana, la finalitat de la qual es desconeix. Al seu entorn s’hi han trobat fragments de 
ceràmica i de teules romanes. 

BARRI DE CAN BAS 

Formen també part de la rodalia de Lavern el barri de Can Bas situat a uns 2 Km al NO del 
poble on destaca la capella de Sant Joan Salerm, el lloc de les Vídues, i les masies de Can 
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Julià i la Salada, tot situat a la zona més planera del municipi. El mas de can Bas, el qual 
dona nom a tot el caseriu, es troba situat prop del trencall de la carretera de Sant Sadurní 
d’Anoia amb la del Pla del Penedès, en terreny planer quasi tot conreat. Primitivament fou 
una masoveria junt amb el maset de la Salada. La masia pairal fou Can Bou, avui gairebé en 
ruïnes. L’edifici actual fou totalment refet el 1913. Consta de planta baixa, i dos pisos amb 
façana de composició simètrica amb balcons al primer pis i finestres triforades d’arc rebaixat 
al segon. Davant la façana principal hi ha un gran pati, i diverses edificacions agrícoles 
annexes. Al jardí de la masia hi ha una pica bugadera utilitzada com a jardinera, que 
procedeix de Can Pujol, de Sant Pau d’Ordal. Pertany a la hisenda, la masia de la Salada, 
prop del torrent del mateix nom, al nord de la casa pairal situada en un paratge molt 
pintoresc, amb una font i un dels pins més grossos que es troben al municipi. Fou una masia 
de pedra, que al segle passat s’hi va adossar una altra, La Salada s’esmenta el 1148 amb la 
forma “ad celada”, és a dir, lloc amagat. 

CAPELLA DE SANT JOAN SALERM 

La capella de Sant Joan Salerm, que pertany a la hisenda de Can Bas es troba a 150 metres a 
ponent de la masia, en un lloc acollidor, envoltada d’una plaça per un costat i de terres de 
conreu per l’altre. S’esmenta per primera vegada l’any 917, junt amb la de Santa Maria de 
Monistrol i Sant Pere de Lavern. De la seva estructura pre-romànica no en resta cap indici. 
L’obra que ens ha arribat és d’estil romànic, molt modificada per les reformes realitzades a 
finals del segle XI i mitjans del XII. Es tracta d’un edifici de planta rectangular d’una sola nau, 
cobert amb una volta de canó de perfil rebaixat amb quatre arcs torals: l’arc triomfal és de 
mig punt així com un dels tres restants que, amb reserves, recorda un arc de ferradura. Els 
altres dos arcs són apuntats i posteriors. L’absis està orientat a sol ixent, és semicircular, 
sobrealçat i presenta una finestra d’ull de bou a la part superior. El portal d’entrada, molt 
senzill, d’arc de mig punt adovellat està situat a la façana lateral encarada a migdia. Davant 
seu hi ha un parell d’esglaons. A la capçalera hi ha dos contraforts exteriors. Té un campanar 
de cadireta, més modern, a la paret nord, d’un sol ull amb campana. 

ELS CASOTS 

Al nord del terme municipal, prop del castell de Subirats, en una zona muntanyosa es troba, a 
una alçada de 330 metres, el poble dels Casots. El poble es configurà el segle XIX com a 
conseqüència de la colonització de la vinya formant-se dos carrers de cases entre mitgeres, 
quasi paral·lels, anomenats Els Casots i Sota Casots sobre un antic camí medieval, avui la 
carretera de Sant Sadurní. El culte religiós té lloc, esporàdicament, en una capella dedicada a 
la Maternitat de la Mare de Déu edificada l’any 1960 seguint la tipologia de les construccions 
romàniques. Es tracta d’una petita capella d’una sola nau de planta rectangular amb l’absis 
semicircular. L’exterior de la nau és de pedra rústega amb amplis contraforts laterals. La 
porta d’accés és d’arc de mig punt adovellat. Sobre la façana hi ha un petit campanar 
d’espadanya. Molt a prop del caseriu hi ha la masia de Can Figueras, del segle XVII, molt 
modificada amb portal de mig punt adovellat i rellotge de sol. A les seves rodalies es troben 
les Flandes dels Casots, i la frondosa alzina de Can Ros. El nom dels Casots s’ha fet famós 
arreu del món a rel del descobriment del jaciment paleontològic més important d’Europa 
corresponent al miocè inferior amb una antiguitat d’uns 17 milions d’anys. Dins el món 
científic el jaciment es denomina “Els Casots”. 
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TORROTA DE CAN LLOPART 

Dalt d’un petit turonet existent al nord de la masia medieval de Can Llopart de la Costa, a 
uns 331 metres d’altitud, es troba la coneguda torrota de Can Llopart. De la carretera dels 
Casots, surt un trencall que porta a la masia de Can Panxa i, camps a través, es pot arribar a 
la torre. És una torre de guaita medieval que depenia del castell de Subirats situada en un 
important punt estratègic de vigilància i comunicacions entre la depressió penedesenca i la 
conca del baix Anoia. La seva planta és circular, té uns deu metres d’alçada i el cos és 
lleugerament troncocònic. Interiorment té un diàmetre de 2’1 m i el gruix dels murs és de 
1,25 m essent la part superior notablement més estreta que la inferior. L’interior està dividit 
en dos grans compartiments: un d’inferior de 3,3 m d’alçada cobert amb una falsa cúpula al 
qual actualment es pot accedir per una obertura feta a nivell del sol en època recent i un 
altre de superior de 4,3 m d’alçada cobert també per una falsa cúpula en la qual hi ha una 
trepa que dona accés a la coberta. Els murs de coronació, amb grans merlets, tenen 
actualment una alçada de 80 cm. L’entrada primitiva a la torre es trobava a uns 3,5 metres 
del sòl exterior, estava orientada a ponent i donava accés directament al pis superior. 
Recentment la llinda, formada per dos carreus disposats fent un angle, i els brancals han 
estat espoliats. En diversos punts del parament s’hi veuen algunes espitlleres formades per 
quatre pedres a banda i banda. 

LA TORRE-RAMONA 

A la barriada de la Torre-ramona, a la qual dóna nom. Es troba un dels pocs palaus rurals del 
segle XVI que es coneixen al Penedès. És un bonic palau, al peu del Castell de Subirats, situat 
dalt d’un petit monticle, dominant el pas del camí ral. És d’estil gòtic-renaixentista, edificat 
al segle XVI; té la planta exterior quadrada i fa uns 25 metres de costat, està format per 
baixos, planta noble i golfes, tot cobert amb teula àrab a quatre vessants. El coronament de 
l’edifici és envoltat d’un típic ràfec rural català no molt sobresortit. Pati central de forma 
rectangular amb un pou al mig d’aigua potable. La façana principal és orientada a migdia 
mirant al castell de Subirats; al mig el gran portal d’arc de mig punt adovellat, amb 
espitlleres per banda; damunt seu, finestra renaixentista, acompanyada al mateix nivell 
d’una a cada banda. Al segon pis, damunt la finestra principal hi ha un matacà, ben 
conservat, fet de pedra molt polida. Completen aquesta façana quatre finestres, dues a la 
planta baixa i dues a les golfes. Restes d’un rellotge de sol. La façana més monumental és la 
de ponent. En total dels tres pisos, hi ha set finestres, totes profusament treballades. A la 
façana de llevant, torre adossada a la mateixa alçada que l’edifici de forma rectangular, 
sense cap ornamentació d’interès. Les finestres esmentades, sobretot les de la planta noble, 
estan decorades amb trencaaigües de pedra motllurada amb mènsules esculpides, així com 
ampits, brancals i llindes. 

 

1.11 PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORIAL 

1.11.1 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats 

El planejament urbanístic general del municipi de Subirats és el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), vigent des del 27 de juny de 2013. 
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Més del 93% del terme municipal està classificat de sòl no urbanitzable. El sòl urbà i 
urbanitzable és molt reduït, ocupant el 5,98% i el 0,50%, respectivament. 

CLASSES DE SÒL Ha % 

Sòl no urbanitzable 5.225,59 93,52% 
Sòl urbanitzable 28,17 0,50% 
Sòl urbà 333,98 5,98% 

TOTAL TERME MUNICIPAL 5.587,74 100,00 

Sectors en sòl no urbanitzable: 

Es delimiten un seguit de Plans especials en sol no urbanitzable amb les següents finalitats: 

- Proporcionar eines que puguin ajudar al desenvolupament de noves activitats en el sol no 
urbanitzable, que siguin respectuoses amb l’entorn , que siguin activitats pròpies del sol 
rústic de Subirats i que no signifiquin noves construccions sinó l’adaptació i en el seu cas 
l’ampliació de les ja existents. 

- Plans especials que millorin la xarxa viaria rural del municipi, creant carrils per les 
bicicletes, millorant la xarxa actual de camins rurals i accessos als nuclis.  

- Regularitzar activitats existents, que tot i que no son les mes adients per el sol rústic, 
s’hauran d’ordenar, millorar la seva imatge i les seves edificacions. 

Plans Especials en sòl no urbanitzable  

Número 
Sector 

Nom Sector 
Superfície 

m2 sòl 
Edificabilitat
m2 st/m2 sòl 

Sostre màxim 
m2 st 

Habitatges 
totals 

PE-snu-1 Cal Sallent 9.252  3.192 1 

PE-snu-2 Carrer dels Rocs 14.575  2.044 8 

PE-snu-3 Ampliació equipaments 20.199    

PE-snu-4 Camí de Can Batista 10.552    

PE-snu-5 Ceràmica d'Ordal 3.429  595 1 

PE-snu-6 Carrera Sant Isidre 2.365  615 4 

PE-snu-7 Carril bici 13.003    

PE-snu-8 Agregats rurals Can Panxa 25.510  3.000 12 

PE-snu-9 Pedrera El Pago 18.102  480  

PE-snu-10 Can Vidal 40.001 0,03 1.285 1 

PE-snu-11 Can Ravella 59.617 0,07 4.044 10 

PE-snu-12 Pas de Piles 14.073 0,03 453 1 

PE-snu-13 Connexió Can Rosell 1.276    

PE-snu-14 Castell de Subirats 177.996 0,01 903 1 

PE-snu-15 Agregats rurals Can Bas 18.794 0,26 4.859 8 

PE-snu-16 Can Maristany 28.413  3.838 4 

PE-snu-17 Bovila Can Rosell 66.263  9.853  

PE-snu-18 Can Ros i el Maset 34.968 0,04 2.150 3 

PE-snu-19 Cal Sutxet 5.256 0,11 595 1 

PE-snu-20 Can Docte 12.521 0,02 311 1 

PE-snu-21 Reserva equipaments 2.936    

PE-snu-22 Ampliació Area Esportiva 2.657    

PE-snu-23 Can Julià 7.612 0,02 1.827 2 

PE-snu-24 Taller mecànic Florenci 10.034  818 2 

PE-snu-25 Taller Valldeperas 8.544 0,02 506 1 

 TOTAL 607.948 0,07 41.368 61 
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Qualificació del sòl no urbanitzable del municipi de Subirats 

 ZONES m2 ha 

 ESPAIS D'ESPECIAL INTERÈS   
8 Espai d'especial interès agrícola 22.876.521 2.287,65 

9 Espai d'especial interès per els valors ecològics i paisatgístics 15.957.600 1.595,76 

10 Espai d'especial interès per a la protecció de l’àmbit fluvial 1.960.150 196,02 

 Total sòl no urbanitzable d'especial interès 40.794.271 4.079,43 
 

 ESPAIS D'INTERÈS   

11 Espais d'interès per valors naturals 7.117.780 711,78 

 Total sòl no urbanitzable d'interès 7.117.780 711,78 
 

 SISTEMES   
 Sistema d'espais lliures públics 2.367.150 236,72 
 Sistema de comunicacions i serveis tècnics 1.955.106 195,51 

 Sistema d'equipaments 21.631 2,16 

 Total Sistemes en sòl no urbanitzable 4.343.887 434,39 
 

 TOTAL SOL NO URBANITZABLE 52.255.938 5.225,59 

1.11.2 Pla Director Territorial de l’Alt Penedès 

El Pla Director Territorial de l’Alt Penedès és vigent des del setembre de 2008. El Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats aprovat amb anterioritat contempla les 
premisses del Pla Director, que es basen en tres grans temes: espais oberts, infraestructures 
de comunicació, i nuclis urbans i assentaments. 

El Pla Director determina al municipi de Subirats unes directrius que s’han de complir que es 
poden resumir en els següents punts: 

Espais oberts 

El sistema d’espais oberts comprèn el sòl sotmès al règim del sol no urbanitzable. Les 
directrius i estratègies proposades en aquest sistema, van encaminades a protegir els espais 
d’interès natura o agrari, moderar el consum de sol, a protegir el paisatge de la vinya, en 
tant que es un dels actius potencials per el que fa a l’economia, l’ús social i la qualitat 
ambiental. 

Infraestructures de comunicació 

El PDT proposa una xarxa viària i ferroviària que acompleixi les dues funcions bàsiques: 
garantir l’accessibilitat exterior de la comarca i assegurar la seva connectivitat interior. 
S’estableix una diferenciació clara entre les vies que han de servir de transit de llarg 
recorregut i les que han de servir per a la vertebració de la comarca. També es fa una aposta 
molt clara i decidida per el transport públic amb la potenciació del ferrocarril millorant el 
servei de rodalies de la comarca i utilitzant la línea d’alta velocitat per dotar de serveis 
regionals ràpids entre l’Alt Penedès i l’Àrea metropolitana. Pel que fa al sistema ferroviari 
convencional, preveu una franja ampla a l’entorn del ferrocarril actual per la banda no 
ocupada per la previsió de la nova N-340/A-7. 
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Assentaments 

El PDT interpreta el territori de l’Alt Penedès com a suport d’un sistema d’assentaments 
polinuclear format per nodes de diferent dimensió, morfologia i vocació territorial que se 
superposa a l’estructura d’assentaments medievals basada en els castells, les esglésies i 
capelles, i les masies històriques disperses en el territori. Sobre aquesta realitat apareixen 
noves activitats industrials, relativament desvinculades del món rural, que busquen 
enclavaments de gran accessibilitat. 

La complexitat, necessitats i evolució diferenciada dels teixits en funció del seu caràcter 
residencial o industrial motiven l’estudi per separat dels assentaments. 

1.11.3 Carta del paisatge de l’Alt Penedès 

L’Alt Penedès ha estat una comarca pionera en la consideració activa del paisatge. Així, el 
maig de 2004 es va elaborar l’Estudi del Paisatge Vitivinícola de l’Alt Penedès fruit d’un 
conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’associació 
“Terra Vitium Penedès“. Aquest estudi, on hi van participar un equip interdisciplinar i 
d’experts universitaris va configurar un cos conceptual i metodològic per tal de permetre la 
valorització del paisatge de la comarca.  

Aquest estudi específic va fructificar en l’aprovació de la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès 
el 15 d’octubre de 2004. Aquesta carta pretén ser un instrument útil de concertació 
d’estratègies sobre el paisatge de la comarca amb la finalitat d’afavorir la participació dels 
ciutadans, els agents econòmics i professionals que intervenen o tenen un bon coneixement 
del territori, així com els col·lectius de defensa del medi ambient i les entitats de custòdia 
del territori en les decisions que s’adoptin sobre el paisatge. La Carta del Paisatge fixa 
l’objectiu general de conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori 
de la comarca. De manera que en qualsevol intervenció sobre aquest, i en qualsevol dels 
instruments existents o futurs per a la planificació i gestió del territori, s’ha de tenir en 
compte el paisatge pel seu caràcter integrador. A la carta es va acordar  entre d’altres coses 
impulsar i participar en la formulació i redacció del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès 
com a instrument adient per coordinar l’ordenació territorial, urbanística i ambiental a 
l’àmbit de la comarca. 

 

1.12 CATÀLEGS I INVENTARIS D’EDIFICIS D’INTERÈS 

1.12.1 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats determina que s’haurà de redactar un 
PEM Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals que haurà de fixar com a objectius 
principals: 

1 La preservació del sol no urbanitzable i els seus valors proporcionant les eines necessàries 
per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que tinguin valors 
arquitectònics, històrics o paisatgístics. 

2 Manteniment del paisatge rural 
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Els criteris amb el que es defineixen el que són les masies i cases rurals en el PEM són: 

- S’entén com a masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus 
annexes, vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal. 

- S’entén com a cases rurals, les altres construccions tradicionals, propis del sòl no 
urbanitzable, amb habitatge familiar no vinculat a l’activitat agrícola ni a la ramadera, 
com són els molins d’aigua i de secà, estacions ferroviàries, bòviles, activitats 
preindustrials, antigues centrals hidroelèctriques... 

- S’entén com a edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, pallisses, coberts, ..., 
complementàries a la principal d’habitatge. 

El POUM estableix una relació d’edificacions que són susceptibles de ser incloses en el Catàleg 
de masies i cases rurals, tot i que el PEM serà l’instrument que determinarà l’oportunitat 
d’incloure cada edificació en funció dels seus valors concurrents. 

Llistat de masies i cases rurals existents en el municipi de Subirats 

Aquestes masies i cases rurals estan localitzades i delimitades en els 10 plànols del POUM que 
formen la sèrie PO07 Béns culturals, masies i cases rurals. 

1 Can Maçana 

2 Can Mata del Racó 

3 Can Vendrell de la Codina (Caves Albet 
i Noya) 

4 Maset del Lleó (Cava Eudald Massana Noya) 

5 Can Gori 

6 Can Puig 

7 Can Docte 

8 La Bardera 

9 Cal Sutxet 

10 Can Llopart de la Costa (Cava Llopart) 

11 Can Rigol 

12 Can Savall 

13 Maset de la Bardera 

14 Can Vidal 

15 Can Ros 

16 El Sot 

17 Can Figueres (Caves Olivé Batllori) 

18 Cal Solà 

19 Cal Panxa 

20 Cal Xato 

21 Maset de Can Ros 

22 Maset d'Espiells 

23 Molí de Coloma (Bodegues Sumarroca) 

24 Cal Fermí Font 

25 Can Font 

26 La Foradada 

27 Agromillora 

28 Cal Ferrer 

29 Can Gallego 

30 Cal Ribes 

31 La Cuscona 

32 Cal Toni 

33 La Salada 

34 Can Julià 

35 Cal Xic de l'Agustí 

36 Cal Sallent 

37 Mas Miró 

38 Can Serra (Caves Castellroig) 

39 Ca l'Escuder 

40 Mas Esquerdó 

41 Can Parellada (Cellers Carol Vallès) 

42 Ca l'Artigues (Caves Guilera) 

43 Cal Justino 

44 Can Milà de la Roca 

45 Cal Sabater 

46 Can Batlle de la Pujada 

47 Can Maristany 

48 Ca l'Olivella de Font Clara 

49 Can Terra 

50 Ca la Seca 

51 Can Ràfols 

52 Cal Bitxo 

53 Maset del Giró 

54 Ca la Filomena 

55 Can Bas 

56 Can Ravella (Cava Herederos 
del Conde de Olzinellas) 

57 Caves el Mas Ferrer 

58 La Casa Llarga 

59 Caves Ventura Soler 

60 Maset d'en Ros (Caves Rosell Mir) 

61 Maset de Can Parellada 

62 Carrer de Sant Isidre (I) 

63 Carrer de Sant Isidre (II) 

64 Carrer de Sant Isidre (III) 

65 Carrer de Sant Isidre (IV) 

66 Casa de l'Era o del Lluís 

67 Convent i hostatgeria del Monestir 
de Santa Isabel de Lavern 
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1.12.2 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Les masies incloses en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya són les que es mostren en la taula següent: 

Nom Codi 

Ca l’Olivella 4790 

Cal Bas 4791 

Cal Ravella 4793 

Can Rovira 4813 

Can Vendrell 4814 

Masia Savall 4815 

Can Ros 4816 

Cal Maristany 4817 

Can Massana 4821 

Can Rigol 4822 

Can Llopart de la Costa 4823 

La Bardera 4825 

Cal Figueres 4826 

Cal Mata del Racó 4827 

Molí d’en Coloma 31334 

Can Escardó 39738

 

1.12.3 Inventari del Patrimoni Cultural de Subirats. Diputació de Barcelona 

L’empresa TRÍADE, SCP, per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona va redactar el febrer de 2007 l’Inventari del Patrimoni Cultural i Natural de 
Subirats. Les masies incloses en aquest inventari són les que es mostren en la següent taula: 

ELEMENTS FITXATS 
Masia, casa rural  
o altres edificacions 

Núm. 
fitxa 

La Foradada 

Cal Fermí Font 

Can Serra (Caves Castellroig) 

Maset del Lleó 

Corral d’en Massana 

Can Bou 

La Bardera 

Molí d’en Coloma 

Can Llopart de la Costa 

Can Maristany 

Can Massana de la Casa Vella 

Can Mata del Racó 

Can Milà de la Roca 

Ca l’Olivella 

Can Ravella 

Can Ros 

Can Rovira de la Serra 

51 

53 

67 

69 

88 

89 

98 

101 

103 

104 

105 

107 

108 

109 

111 

112 

113 

Masia, casa rural  
o altres edificacions 

Núm. 
fitxa 

Can Rigol 

Savall 

Can Vendrell de la Codina 

Can Vidal 

Cal Gallego 

Can Bas 

Can Julià 

Maset del Curt 

Maset de la Massana 

La Cotxeria 

Cal Xic de l’Agustí 

Mas Olivé 

Can Sallent 

Cal Figueres 

Can Batlle de la Pujada 

La Cuscona 

Carrer de Sant Isidre 

114 

115 

116 

117 

124 

138 

140 

168 

169 

170 

193 

194 

195 

196 

201 

202 

233 

 

Així mateix, l’inventari identifica en un llistat una relació d’edificacions en sòl no 
urbanitzable sense elaborar-ne la corresponent fitxa, algunes de les quals considera 
susceptibles de formar part del Catàleg de masies i cases rurals. En la taula següent, es 
mostren aquestes edificacions: 
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ELEMENTS NO FITXATS 
Masia, casa rural 
o altres edificacions 
Ca la Seca 

Cal Justino/Cal Munné 

Ca la Filomena 

Cal Sot 

Masia de Can Lluís 

Masia de Can Farré de la Riba 

Can Panxa 

Ca l’Artigues 

Mas Escardó/Mas Esquerdó 

Maset de Can Ros 

Casa Llarga 

 

1.13 RELACIÓ D’EDIFICIS INVENTARIATS 

Com a conseqüència del desenvolupament dels treballs de redacció del present Pla especial 
urbanístic, en la fase d’anàlisi, diagnosi i inventari (agost de 2013), es va elaborar un 
document que, amb el mateix nom, incloïa el llistat d’elements inventariats que a 
continuació es relaciona: 

Ref. Nom Indret UTM (x) UTM (y) 

i.1 Maset d'Espiells Sant Joan 400420 4587539 

i.2 Cal Ferrer de la Riba Sant Joan 400927 4587627 

i.3 Cal Sant Isidre Sant Joan 401659 4587526 

i.4 Cal Xamós Sant Joan 401665 4587526 

i.5 Cal Masover Sant Joan 401669 4587530 

i.6 Cal Cuaplà Sant Joan 401674 4587528 

i.7 Caves Ventura Soler Sant Joan 399762 4586501 

i.8 la Foradada Sant Joan 400418 4587006 

i.9 Can Ràfols Sant Joan 400428 4586899 

i.10 Casa Font Sant Joan 400483 4586612 

i.11 Cal Fermí Font Sant Joan 400722 4586709 

i.12 Casa Carbó Sant Joan 400885 4586865 

i.13 Maset d'en Ros Sant Joan 401799 4586591 

i.14 Casa Esteve Sant Joan 401920 4586864 

i.15 Molí d'en Coloma Sant Joan 402251 4586996 

i.16 Agromillora Sant Joan 402189 4586705 

i.17 Can Pinya Sant Joan 401973 4586033 

i.18 Can Parellada Can Cartró 394224 4584152 

i.19 Cal Bitxo Can Cartró 394900 4583947 

i.20 Maset del Giró Can Cartró 393660 4583351 

i.21 Mas Esquerdó Can Cartró 394103 4583683 

i.22 Cal Pauet Can Cartró 394243 4583504 

i.23 Cal Gallego Ca l'Avi 394910 4585228 

i.24 Cal Magí dels Casals Ca l'Avi 394732 4585027 

i.25 Caves Mas Ferrer Ca l'Avi 394676 4585004 

i.26 Casa Julià Capdevila Ca l'Avi 394938 4584538 

i.27 Casa Fresques Ca l'Avi - Can Bas 395209 4584727 

i.28 la Cuscona Ca l'Avi - Can Bas 395336 4584583 

i.29 Cal Ribes Ca l'Avi - Can Bas 395573 4584714 
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Ref. Nom Indret UTM (x) UTM (y) 

i.30 la Salada Ca l'Avi - Can Bas 395898 4585324 

i.31 Can Bas Can Bas 395852 4584436 

i.32 Can Julià Can Bas 395885 4584134 

i.33 les Viudes Can Bas 396139 4584134 

i.34 Cal Toni Can Bas 396406 4584540 

i.35 la Mota de Subirats Can Batista 395711 4586302 

i.36 Can Sallent Can Batista 396655 4586132 

i.37 Can Serra Can Batista 397467 4585844 

i.38 Cal Xic de l'Agustí Can Batista 397010 4585597 

i.39 Mas Miró Can Batista 397210 4585279 

i.40 Casa Casimiro Can Batista 397647 4585207 

i.41 Casa Feixas Can Batista 397664 4584971 

i.42 Convent i hostatgeria de Santa Isabel de Lavern Lavern 396858 4583608 

i.43 Ca la Seca Lavern 397050 4583477 

i.44 Ca l'Artigues Lavern 397196 4583741 

i.45 Can Batlle de la Pujada Lavern 397351 4584114 

i.46 Can Terra Lavern 397622 4584320 

i.47 Can Bou Lavern 398040 4584254 

i.48 Can Maristany Lavern 397770 4583627 

i.49 Cal Justino Lavern 397805 4583323 

i.50 Ca la Filomena Lavern 397691 4583311 

i.51 Cal Sabater Lavern 397373 4583160 

i.52 Ca l'Olivella de la Font Clara Lavern 397519 4582929 

i.53 Can Milà de la Roca Lavern 398156 4582728 

i.54 Cal Pau del Molinet Lavern 396787 4582389 

i.55 Cal Francisco del Molinet Lavern 396777 4582359 

i.56 Cal Pere del Molinet Lavern 396784 4582358 

i.57 Cal Piula Lavern 396783 4582349 

i.58 Ca la Padrina Lavern 396775 4582343 

i.59 Ca l'Amadeu Lavern 396841 4582308 

i.60 Ca la Marcelina Lavern 396879 4582318 

i.61 Cal Pedrera Lavern 396872 4582389 

i.62 Can Rigol Els Casots 399612 4585169 

i.63 Cal Xato Els Casots 399335 4584798 

i.64 Caseta del Sot Els Casots 399096 4584745 

i.65 Casa Olivé Els Casots 399068 4584651 

i.66 Casa del Sot Els Casots 399000 4584864 

i.67 Maset de la Bardera Els Casots 398570 4584705 

i.68 Cal Pau de la Bardera Els Casots 398603 4584546 

i.69 la Bardera Can Rossell 398955 4584149 

i.70 Casa Sans Els Casots 399494 4584774 

i.71 Casa Ramos Els Casots 399501 4584752 

i.72 Casa Herrera Els Casots 399524 4584747 

i.73 Casa Martín Els Casots 399559 4584726 

i.74 Casa Mendoza Els Casots 399577 4584707 

i.75 Casa Valeria Els Casots 399620 4584597 

i.76 Casa Moreno Els Casots 399647 4584540 

i.77 Casa Corral Els Casots 399674 4584508 

i.78 Casa Fernández Els Casots 399686 4584481 

i.79 Casa Noya Els Casots 399701 4584468 

i.80 Cal Panxa Els Casots 399373 4584479 

i.81 Cal Peret Els Casots 399468 4584448 

i.82 Cal Solà Els Casots 400034 4585029 
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Ref. Nom Indret UTM (x) UTM (y) 

i.83 Can Llopart de la Costa Els Casots 399964 4584620 

i.84 Cal Lluís Els Casots 399980 4584568 

i.85 Can Figueras Els Casots 400633 4584984 

i.86 Cal Sutxet Els Casots 400792 4585071 

i.87 Residència Font Santa Castell de Subirats 401413 4585395 

i.88 Can Vidal Can Rossell 400756 4584271 

i.89 Can Ros Can Rossell 401519 4584508 

i.90 Maset de Can Ros Can Rossell 401720 4584555 

i.91 Xalet de Can Rossell Can Rossell 400600 4583929 

i.92 Can Docte Can Rossell 401236 4583447 

i.93 Can Puig Can Rossell 400307 4583822 

i.94 Can Gori Can Rossell 399746 4583438 

i.95 Savall Can Rossell 399019 4583565 

i.96 Maset del Lleó Sant Pau d'Ordal 398086 4581812 

i.97 Casa Navascués Sant Pau d'Ordal 399004 4582797 

i.98 Casa Florenci Sant Pau d'Ordal 399170 4582152 

i.99 Can Mata del Racó Sant Pau d'Ordal 399928 4582613 

i.100 Can Vendrell de la Codina Sant Pau d'Ordal 400222 4582151 

i.101 Can Rovira de la Serra Sant Pau d'Ordal 399387 4581264 

i.102 Can Massana de la Casa Vella Cantallops 399855 4580682 

i.103 la Cotxeria Cantallops 400001 4580692 

i.104 Corral del Massana Cantallops 400460 4580172 

i.105 Maset del Massana Cantallops 400729 4580491 

i.106 Maset d'en Rovira El Pago 401195 4581525 

i.107 Can Ravella Ordal 402682 4583285 

i.108 Cal Ros i Cal Golart de Can Ravella Ordal 402622 4583259 

i.109 Can Golart de Can Ravella Ordal 402638 4583275 

i.110 Cal Caseta de Can Ravella Ordal 402642 4583289 

i.111 la Botiga de Can Ravella Ordal 402696 4583333 

i.112 Cal Sadurní i Cal Vidal de Can Ravella Ordal 402658 4583308 

i.113 la Pallissa de Can Ravella Ordal 402742 4583385 

i.114 Cases de la Capella Ordal 402827 4582950 

i.115 Hostal de Can Ravella Ordal 402943 4583045 

i.116 la Casa Llarga Ordal 403019 4582501 

i.117 Maset de Can Parellada Ordal 403805 4584152 
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

2.1 OBJECTIUS 

Els objectius del Pla especial i catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable són identificar: 

- Identificar les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació justificant 
les raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials que 
determinen la seva preservació i recuperació. 

- Les altres construccions que existeixen en el sòl no urbanitzable anteriors a l’entrada en 
vigor del primer instrument de planejament urbanístic general al municipi.  

- Les construccions rurals en desús quan la catalogació propici la correcció del seu impacte 
ambiental o paisatgístic negatiu. 

- Delimitar l’àmbit de protecció, l’edifici principal, els edificis complementaris –si és el cas–, 
i l’entorn de cada masia i casa rural. 

- Establir les normes urbanístiques generals d’aplicació a totes les masies i cases rurals. 

- Definir les categories de protecció i les condicions específiques d’ordenació, d’edificació i 
ús, de forma individualitzada per a cada masia, casa rural o altra edificació catalogada. 

 

2.2 RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS DE CATALOGACIÓ 

El TRLU i el RLU determina les raons per incloure un edifici en el catàleg de masies, cases 
rurals i altres edificacions que s’han de fonamentar en els seus valors arquitectònics, 
històrics, mediambientals, paisatgístics o socials, però no defineix cadascú d’ells. 

La legislació diferencia entre: 

- masies i cases rurals, permet reconstruir i rehabilitar les que calguin preservar per raons 
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 

- construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament 
urbanístic general del municipi, permetent reconstruir i rehabilitar les que calguin 
preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 

- les construccions rurals en desús quan la catalogació propici la correcció del seu impacte 
ambiental o paisatgístic negatiu. 

D’acord amb això, el present document descriu i justifica l’existència en els edificis 
catalogats d’alguns dels valors previstos per la llei d’acord amb els següents criteris: 

Una masia o casa rural es considera que té valor arquitectònic quan el seu conjunt o algun 
dels seus elements formals o constructius destaca per la seva qualitat arquitectònica o 
compositiva, per les seves característiques volumètriques, estilístiques o ornamentals, pel 
sistema estructural, per la relació amb els moments històrics de la seva construcció i/o 
transformació o perquè és el reflex de l’origen i evolució de les tipologies tradicionals. 
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Una masia o casa rural es considera que té valor històric quan participa o ha participat en 
esdeveniments col·lectius, pels fets que hi han tingut lloc o per les persones que hi han 
viscut; per la influència que ha tingut en la configuració dels assentaments en el territori o 
perquè documentalment es pot acreditar que la seva existència és anterior als processos 
indiscriminats d’implantació residencial de mitjans del segle XX. 

Una masia o casa rural es considera que té valor mediambiental quan la seva existència 
determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies, quan la seva preservació 
permet garantir les condicions ambientals del seu entorn pròxim, emparar les explotacions 
agràries o les activitats vinculades amb el territori i cobrir tasques de vigilància en la 
detecció d’incendis, manteniment de camins i, en general, manteniment del territori rural. 

Una masia o casa rural es considera que té valor paisatgístic quan la seva presència esdevé un 
element de referència en un paisatge concret, sense el qual el conjunt perdria interès i 
identitat; quan participa en la configuració de les unitats de paisatge del sistema d’espais 
oberts; o quan forma part de recorreguts paisatgístics. 

Una masia o casa rural es considera que té valor social quan està vinculada a alguna funció 
productiva o activitat que, per les seves característiques, necessita emplaçar-se en el sòl no 
urbanitzable i en relació amb la natura; o quan la seva preservació o recuperació afavoreix al 
reequilibri territorial i econòmic, i permet la recuperació de la població i el manteniment 
d’aquesta en l’àmbit rural. 

S’exclouran del Pla especial: 

- Els edificis i conjunts d’habitatges que, tot i disposar d’algun dels valors anteriorment 
esmentats, queden situats en sòl urbà o urbanitzable en el POUM. 

- Els habitatges històricament recents que tipològicament no es poden considerar habitatges 
rurals perquè tenen un caràcter urbà o semi-urbà o perquè no tenen cap dels valors 
previstos per la llei. 

- Algunes de les edificacions en estat ruïnós no s’han considerat recuperables perquè les 
restes existents no tenen entitat suficient com per permetre la seva reconstrucció. 

- Edificis que no són habitatges situats en el sòl no urbanitzable posteriors al primer 
planejament general municipal. 

- Edificis situats en el sòl no urbanitzable, destinades a usos agrícoles, ramaders, industrials, 
etc. (casetes d’eines granges, naus industrials, magatzems, coberts per a maquinària 
agrícola, etc.), que no tenen suficient entitat per poder-se destinar als usos permesos i no 
cal corregir-ne el seu impacte ambiental o paisatgístic. 

 

2.3 PROCÉS METODOLÒGIC PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS 

2.3.1 Masies, cases rurals i altres edificacions objecte d’anàlisi 

El conjunt de masies i cases rurals analitzades al llarg del treball té com a punt de partida la 
relació inicial de masies i cases rurals continguda en el POUM de Subirats. 
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De l’esmentada relació, s’ha exclòs Ca l’Escuder per formar part d’un Pla de Millora Urbana 
en sòl urbà, resultant com a punt de partida de l’anàlisi un conjunt de 66 masies o cases 
rurals. 

En el transcurs del treball, com a conseqüència de l’anàlisi documental i dels treballs de 
camp, es van afegir 51 masies, cases rurals o altres edificacions més. Posteriorment, s’ha 
incorporat la valoració d’un nou element amb l’aportació de documentació addicional per 
part d’un propietari assabentat de la redacció del PEM gràcies al desenvolupament del 
corresponent programa de participació ciutadana, la qual cosa significa que el cos analitzat 
consta de 118 masies, cases rurals i altres edificacions. 

2.3.2 Recerca documental. Fonts consultades 

El primer pas del procés metodològic seguit ha estat l’anàlisi del planejament urbanístic 
vigent, dels catàlegs i inventaris existents i d’altres plans que poguessin tenir incidència en el 
treball. 

Els documents consultats i analitzats són els següents: 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Text refós 2013. Ajuntament de 
Subirats 
o Normes de urbanístiques. Art. 31 i Art. 397 a 407 

 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

 Inventari del Patrimoni Cultural i Natural de Subirats. Oficina del Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona 

La recerca d’informació s’ha complementat amb la consulta de llibres i publicacions, 
cartografia antiga, planejament sectorial i territorial incident, pàgines web i amb el testimoni 
oral. 

 Llibres i publicacions 

 BASSEGODA i AMIGÓ, BONAVENTURA. Elogio del primer conde de Lavern (1863-1926). 
Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona. Barcelona, 1927. 

 BORREGO i PÉREZ, JUAN CARLOS. L’Ordal i la depressió penedesenca. 20 rutes de 
senderisme i BTT. Guia d’excursionisme. Editorial Piolet. Barcelona, 2005. 

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

 Catàleg Caves Llopart. “Llopart. Viticultors des de 1385. Cava des de 1887”. 

 Centenari Casa Nova Maset del Lleó: 1905-2005. Fulletó editat per la família Massana. 

 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. 

 CONSELL COMARCAL ALT PENEDÈS. Inventari de masies i edificis singulars de l’Alt 
Penedès. Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 2010. 

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

 FERRAN MÈLICH, ANTONI i altres. Pla Director supramunicipal de Sostenibilitat. 
Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès. 2005 (Suport CD-Rom). 
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 FORNS i SANTACANA, MARIA; FORNS i SANTACANA, LLUÍS. Breu estudi sobre les masies de 

l’entorn de Sant Sadurní d’Anoia. Tipografia Emporium. Barcelona, 1975. 

 Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Vol. 5. Fundació Enciclopèdia Catalana. 
Barcelona, 1982. 

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

 HUERTA i MARTIN, CARME. Masies de Subirats. Calendari 1986. Edita Ajuntament de 
Subirats, 1985. 

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

 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. 

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

 MORATÓ i VIA, SALVADOR. Els rellotges de sol del Penedès. Edita Museu de Vilafranca, 
1993. 

 PALAU RAFECAS, SALVADOR. Els molins fariners de la conca de l’Anoia. Miscel·lània 
penedesenca, 1991. 

 PLA, CASIMIR i altres. A peu per la Via Augusta. De Martorell a Tarragona pel Penedès. 
Col·lecció Azimut-133. Cossetània Edicions. 2013. 

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

 QUEROL ROVIRA, CARLES. La nissaga Casanovas de can Milà de la Roca. El 3 de Vuit. 
Vilafranca del Penedès. 17 de desembre de 2004. 

 QUEROL ROVIRA, CARLES. Atles de Can Guineu (1400-1865). Sant Sadurní d’Anoia i 
Subirats en la cartografia i els dibuixos de Jaime Mir Molins. Edicions i propostes 
culturals Andana, SL. Vilafranca del Penedès. 2010. 

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

 RAVENTÓS ESCOFET, JOSEP; BOSCH DE NOIA i CASANOVAS, RAMON. El Castell de Subirats. 
Seix i Barral Germans, SA. Barcelona, 1976. 

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

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

 ROSSELLÓ RAVENTÓS, JOAN. El patrimoni arquitectònic de Subirats. Calendari 1985. 
Edita Ajuntament de Subirats, 1984. 

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

 SANTACANA, JOAN i altres. Ruta vitivinícola de Subirats. Guia visual. Subirats. 2006. 

 Subirats. Editorial Viena/Columna. Col·lecció Imatges i Records. Barcelona, 1999. 

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



 

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

 
47

 Documentació i cartografia antiga 

 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. 

 Mapa planimètric “Término municipal de Subirats”. Escala 1:25.000. Còpia manuscrita. 
Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. 1914. Correspon a l’aixecament del 
mapa de España. E: 1/50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico. 

 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. 

 Planejament sectorial i territorial incident 

 Pla especial d’emergències per incendis forestals a Catalunya. INFOCAT. Direcció General 
de Protecció Civil. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya. 2011. 

 Pla especial d’emergències per inundacions. INUNCAT. Agència Catalana de l’Aigua. 
Generalitat de Catalunya. 2010. 

 Pla territorial metropolità de Barcelona. Normes d’ordenació territorial i directrius del 
paisatge. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de 
Catalunya. 2010 

 Pla director territorial de l’Alt Penedès. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Generalitat de Catalunya. 2008 

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

 Pàgines web 

 Agència Catalana de l’Aigua: http://aca-web.gencat.cat 

 Ajuntament de Subirats: www.subirats.cat 

 Centre Excursionista de Catalunya: www.cec.cat 

 CMRS. Centre mediterrani del rellotge de sol: www.rellotgedesol.org 

 Consell Comarcal de l’Alt Penedès: www.ccapenedes.cat 

 CREAF. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals: www.creaf.uab.es 

 Diputació de Barcelona: www.diba.es 

 Enoturisme Penedès: www.enoturismepenedes.cat 

 Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat 

 Observatori del Paisatge: www.catpaisatge.net 

 Pobles de Catalunya: www.poblesdecatalunya.cat 

 Racó. Revistes catalanes amb accés obert: www.raco.cat 

 Turisme de Subirats: www.turismesubirats.cat 
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 Testimoni oral 

 Converses amb molts dels propietaris de les masies o cases rurals 

2.3.3 Treballs de camp 

La realització dels treballs de camp ha estat precedida pels treballs preparatius consistents 
en l’edició del plànol i la foto aèria de cada masia o casa rural, la definició de la volumetria i 
l’anàlisi de cobertes. 

Els treballs de camp realitzats sobre el cos de 118 masies o cases rurals han consistit en una 
visita i, en algun cas, dues, a cada una de les masies o cases rurals susceptibles de formar 
part del Catàleg. Totes aquestes visites, les han dut a terme arquitectes que formen part de 
l’equip redactor. Durant la visita s’han recollit dades de l’observació ocular i fotografies, que 
han fet possible la redacció de la fitxa: 1. Identificació. 

2.3.4 Elaboració dels llistats definitius 

A partir de la informació obtinguda en la recerca documental i en els treballs de camp, s’ha 
establert quines masies o cases rurals haurien de formar part del Catàleg i quines únicament 
formaran part de l’Inventari. Dels 118 elements objecte de valoració, s’ha proposat que 84 
d’aquests passin a formar part del Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl 
no urbanitzable. 

D’entre els elements que s’han exclòs, 6 d’aquests formaven part del llistat de masies i cases 
rurals del POUM: 

16.  El Sot: Construcció actualment desapareguda 

25.  Can Font: El POUM emplaça erròniament aquesta construcció. En realitat, can Font és 
un habitatge modern i aparentment d‘autoconstrucció situat per sobre de 
la depuradora de Sant Sadurní d’Anoia. 

27.  Agromillora:  Resten vestigis de l’antiga masia desfigurats per la seva situació dins d’un 
complex industrial predominant i sense ús d’habitatge. 

39.  Ca l’Escuder:  Masia ubicada en sòl classificat com a urbà, no objecte del present Pla 
especial. 

57.  Caves el Mas Ferrer:  Edificació destinada a caves, l’edifici principal de les quals està en 
sòl urbà. 

59.  Caves Ventura Soler:  Edifici modern sense ús d’habitatge. Part de l’edifici està al terme 
municipal de Sant Sadurní d’Anoia. 

67.  Convent i hostatgeria  
del Monestir de Santa 
Isabel de Lavern:  Edifici modern sense ús d’habitatge. Exclòs per l'acord de la 

Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. 
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2.3.5 Redacció de les fitxes per a cada masia, casa rural i altres edificacions en 
sòl no urbanitzable catalogades 

Fitxa 1. Identificació 

Fitxa 2. Descripció física i estat de conservació 

Fitxa 3. Dades cadastrals i urbanístiques, i usos 

Fitxa 4. Informació històrica i documental 

Fitxa 5. Valoració. Raons que justifiquen la seva recuperació i preservació 

Fitxa 6. Delimitació de l’àmbit de protecció 

Fitxa 7. Determinacions normatives 

El conjunt de fitxes defineix el DOCUMENT NÚM. 3: Catàleg de masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable. 

2.3.6 Redacció de les Normes Urbanístiques, Plànols i Memòria 

Dins del procés metodològic, primer s’han redactat les Normes Urbanístiques, després s’han 
elaborats els plànols (informatius i de localització) i finalment, s’ha redactat la memòria. 

Document núm. 2 Normes urbanístiques 

Document núm. 4 Plànols 

Document núm. 1 Memòria 

 

2.4 CONTINGUT DE LES FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 
EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

Per a cada masia o casa rural catalogada s’han redactat 7 fitxes. 

En l’encapçalament de cada fitxa, que sempre és el mateix, hi consta: el número de masia o 
casa rural, precedit de la lletra clau (c), el nom amb el qual es coneix, el veïnat o paratge on 
està emplaçada i el nom i el número de fitxa. 

 
c-XX NOM DE LA MASIA 

Veïnat o paratge 

NOM DE LA FITXA 
 

FITXA 

X 
 

2.4.1 Base informativa 

Formen la base informativa les fitxes següents: 

 Fitxa 1. Identificació 

 Fitxa 2. Descripció física i estat de conservació 

 Fitxa 3. Dades cadastrals, urbanístiques i usos 

 Fitxa 4. Informació històrica i documental 
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El contingut de cada fitxa és la següent: 

Fitxa 1. Identificació 

 

A més de l’encapçalament indicat anteriorment, hi consten: les coordenades UTM, enllaç amb 
Google Maps, el plànol de situació a escala 1: 7.500 i un conjunt de fotografies que 
identifiquen la masia o casa rural i els seus elements més significatius. 

Fitxa 2. Descripció física i estat de conservació 

Hi consta informació relativa als aspectes següents: 

 Tipologia 

 Obra major 

 Sistema constructiu 

 Façanes 

 Materials 

 Elements singulars 

 Instal·lacions i serveis 

 Entorn 

 Context 

 Accessibilitat 

 Situació de risc 

 Estat de conservació 
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Fitxa 3. Dades cadastrals, urbanístiques i usos 

Hi consta informació relativa als aspectes següents: 

 Referència cadastral. Polígon. Parcel·la. Finca. 
Superfície 

 Qualificació urbanística POUM (2013) 

 Planejament derivat 

 Protecció existent 

 Autoritzacions i projectes 

 Ús actual 

 Ús originari i evolució d’usos 

 Titularitat i règim d’ocupació 

 

 

 

 

Fitxa 4. Informació històrica i documental 

Hi consta –en el cas que es conegui– informació 
relativa als aspectes següents: 

 Època 

 Notícies històriques 

 Notícies dels propietaris 

 Bibliografia 

 Catàlegs i inventaris 

 Documentació gràfica 
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2.4.2 Base justificativa 

Forma la base justificativa la fitxa següent: 

 Fitxa 5. Valoració. Raons que justifiquen la seva recuperació i preservació 

Fitxa 5. Valoració. Justificació de les raons que aconsellen la recuperació i preservació 

Per tal d’establir la valoració global, que ha fet decidir la inclusió d’una masia, casa rural o 
altra edificació en el Catàleg, s’han tingut en compte els diferents valors que s’han 
identificat, al llarg del treball en cada bé catalogat, que són els que s’indiquen a continuació, 
i que sovint es superposen. 

 Valor arquitectònic: 

Una masia, casa rural o altra edificació es considera 
que té valor arquitectònic quan el seu conjunt o 
algun dels seus elements formals o constructius 
destaca per la seva qualitat arquitectònica o 
compositiva, per les seves característiques 
volumètriques, estilístiques o ornamentals, pel 
sistema estructural, per la relació amb els moments 
històrics de la seva construcció i/o transformació o 
perquè és el reflex de l’origen i evolució de les 
tipologies tradicionals. 

 Valor històric: 

Una masia, casa rural o altra edificació es considera 
que té valor històric quan participa o ha participat en 
esdeveniments col·lectius, pels fets que hi han tingut 
lloc o per les persones que hi han viscut; per la 
influència que ha tingut en la configuració dels 
assentaments en el territori o perquè 
documentalment es pot acreditar que la seva 
existència és anterior als processos indiscriminats 
d’implantació residencial de mitjans del segle XX. 

 Valor mediambiental: 

Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor mediambiental quan la seva 
existència determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies, quan la seva 
preservació permet garantir les condicions ambientals del seu entorn pròxim, emparar les 
explotacions agràries o les activitats vinculades amb el territori i cobrir tasques de vigilància 
en la detecció d’incendis, manteniment de camins i, en general, manteniment del territori 
rural. 

 Valor paisatgístic: 

Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor paisatgístic quan la seva 
presència esdevé un element de referència en un paisatge concret, sense el qual el conjunt 
perdria interès i identitat; quan participa en la configuració de les unitats de paisatge del 
sistema d’espais oberts; o quan forma part de recorreguts paisatgístics. 
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 Valor social: 

Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor social quan està 
vinculada a alguna funció productiva o activitat que, per les seves característiques, 
necessita emplaçar-se en el sòl no urbanitzable i en relació amb la natura; o quan la seva 
preservació o recuperació afavoreix al reequilibri territorial i econòmic, i permet la 
recuperació de la població i el manteniment d’aquesta en l’àmbit rural. 

2.4.3 Base de protecció 

Formen la base de protecció les fitxes següents: 

 Fitxa 6. Delimitació de l’àmbit de protecció 

 Fitxa 7. Determinacions normatives 

Fitxa 6. Determinació de l’àmbit de protecció 

Sobre plànol a escala 1:1.000, s’ha delimitat: 

 Àmbit de protecció 

 Edifici principal, indicant l’estructura de la 
coberta i identificant cada façana amb les 
lletres A, B, C i D (si és el cas) 

 Edificis complementaris, indicant l’estructura 
de les cobertes i identificant cada edifici 
numèricament. 

 Entorn 

Sobre ortofotomapa a escala 1:1.000, s’ha delimitat 
l’àmbit de protecció 

 

 

 

Fitxa 7. Determinacions normatives 

L’àmbit de protecció de cada masia, casa rural o altra edificació consta de les següents 
parts: 

 Edifici principal 

 Edificis complementaris 

 Entorn 

 



 

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

 
54 

Per aplicar les diferents categories de protecció, s’ha descompost cada part de l’àmbit de 
protecció en els següents elements: 

Edifici principal: 
 Volumetria 
 Perímetre 
 Coberta 
 Façana A 
 Façana B 
 Façana C 
 Façana D 

Edificis complementaris 
 Volumetria 
 Perímetre 
 Coberta 
 Façanes 

Entorn 
 Relació 
 Organització 
 Elements 

Per a cada element de les parts de l’àmbit de protecció, s’estableix alguna de les categories 
següents: Manteniment (M), Respecte (R), Modificació (MO), Substitució (S) i Demolició (D). 

En la fitxa 7, s’estableixen també per a cada masia o casa rural: 

 Condicions específiques d’ordenació i d’edificació 

 Condicions específiques d’ús 

 

2.5 RELACIÓ DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL NO 
URBANITZABLE INCLOSES EN EL CATÀLEG 

De la relació d’edificis inventariats i l’anàlisi posterior, i atenent els valors previstos a la 
legislació per a catalogar, se’n desprèn el següent llistat de masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable a incloure en el catàleg, especificant els valors per a la 
seva catalogació: 

ELEMENT CATALOGAT RAÓ D'INCLUSIÓ 

Ref. Nom Arquitectònica Històrica Mediambiental Paisatgística Social 

c.1 Maset d'Espiells - - Sí Sí - 

c.2 Cal Ferrer de la Riba - Sí Sí Sí - 

c.3 Cal Sant Isidre - Sí Sí Sí - 

c.4 Cal Xamós - Sí Sí Sí - 

c.5 Cal Masover - Sí Sí Sí - 

c.6 Cal Cuaplà - Sí Sí Sí - 
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ELEMENT CATALOGAT RAÓ D'INCLUSIÓ 

Ref. Nom Arquitectònica Històrica Mediambiental Paisatgística Social 

c.7 la Foradada Sí Sí Sí - - 

c.8 Can Ràfols - - Sí Sí - 

c.9 Cal Fermí Font Sí Sí Sí Sí - 

c.10 Maset d'en Ros - - - Sí Sí 

c.11 Molí d'en Coloma Sí Sí Sí Sí - 

c.12 Can Parellada - - - Sí Sí 

c.13 Cal Bitxo - Sí - Sí - 

c.14 Maset del Giró - - - Sí - 

c.15 Mas Esquerdó - - - Sí - 

c.16 Cal Pauet - - Sí - Sí 

c.17 Cal Gallego Sí Sí - Sí - 

c.18 la Cuscona Sí - - Sí - 

c.19 Cal Ribes - - - Sí Sí 

c.20 la Salada - Sí - Sí - 

c.21 Can Bas Sí Sí - Sí Sí 

c.22 Can Julià Sí Sí - Sí - 

c.23 les Viudes Sí - - Sí - 

c.24 Cal Toni - Sí - - Sí 

c.25 Cal Sallent i Cal Catellet - Sí - Sí - 

c.26 Can Serra - Sí - Sí Sí 

c.27 Cal Xic de l'Agustí Sí Sí - Sí Sí 

c.28 Mas Miró Sí - - Sí - 

c.29 Ca la Seca Sí - - Sí - 

c.30 Ca l'Artigues - - Sí - Sí 

c.31 Can Batlle de la Pujada - Sí Sí - - 

c.32 Can Terra Sí Sí Sí - - 

c.33 Can Bou - Sí - Sí - 

c.34 Can Maristany Sí Sí Sí Sí Sí 

c.35 Cal Justino - - Sí Sí Sí 

c.36 Ca la Filomena - - - Sí Sí 

c.37 Cal Sabater - - Sí Sí - 

c.38 Ca l'Olivella de la Font Clara Sí Sí Sí Sí Sí 

c.39 Can Milà de la Roca Sí Sí Sí Sí - 

c.40 Cal Pau del Molinet - - Sí Sí Sí 

c.41 Cal Francisco del Molinet - - Sí Sí Sí 

c.42 Cal Pere del Molinet - - Sí Sí Sí 

c.43 Cal Piula - - Sí Sí - 

c.44 Ca la Padrina - - Sí Sí - 

c.45 Ca l'Amadeu - - Sí Sí Sí 

c.46 Cal Molinet - Sí Sí Sí - 

c.47 Cal Pedrera - - Sí Sí Sí 

c.48 Maset del Rigol - - Sí - Sí 

c.49 Can Rigol Sí Sí - Sí - 

c.50 Maset de la Bardera - - - Sí Sí 

c.51 Cal Pau de la Bardera - - - Sí - 

c.52 Cal Panxa - - - Sí Sí 

c.53 Cal Solà - - Sí Sí - 

c.54 Can Llopart de la Costa Sí Sí Sí Sí Sí 
 
 
 



 

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

 
56 

ELEMENT CATALOGAT RAÓ D'INCLUSIÓ 

Ref. Nom Arquitectònica Històrica Mediambiental Paisatgística Social 

c.55 Cal Lluís - - Sí - Sí 

c.56 Can Figueras Sí - Sí - - 

c.57 Cal Sutxet - - Sí Sí Sí 

c.58 Can Vidal Sí Sí Sí Sí - 

c.59 Can Ros Sí Sí Sí Sí - 

c.60 Maset de Can Ros - - Sí - Sí 

c.61 Can Docte - - Sí Sí - 

c.62 Can Puig - - Sí Sí - 

c.63 Can Gori - - Sí Sí Sí 

c.64 Savall Sí Sí Sí Sí - 

c.65 la Bardera Sí Sí Sí Sí Sí 

c.66 Maset del Lleó - Sí Sí - Sí 

c.67 Can Mata del Racó Sí Sí Sí Sí Sí 

c.68 Can Vendrell de la Codina Sí Sí Sí Sí Sí 

c.69 Can Rovira de la Serra Sí Sí Sí Sí Sí 

c.70 Can Massana de la Casa Vella Sí Sí Sí Sí Sí 

c.71 la Cotxeria - Sí - - - 

c.72 Can Ravella Sí Sí Sí Sí Sí 

c.73 Cal Ros i Cal Golart de Can Ravella Sí - Sí Sí Sí 

c.74 Can Golart de Can Ravella - - Sí Sí Sí 

c.75 Cal Caseta de Can Ravella - - Sí Sí Sí 

c.76 la Botiga de Can Ravella Sí - Sí Sí Sí 

c.77 Cal Sadurní i Cal Vidal de Can Ravella - - Sí Sí Sí 

c.78 la Pallissa de Can Ravella Sí - Sí Sí Sí 

c.79 Cases de la Capella Sí Sí Sí Sí Sí 

c.80 Hostal de Can Ravella Sí Sí - Sí Sí 

c.81 la Casa Llarga - - Sí Sí - 

c.82 Maset de Can Parellada - Sí Sí - Sí 

 

2.6 PARÀMETRES REGULATS EN LA NORMATIVA 

2.6.1 Àmbit de protecció. Parts de l’àmbit de protecció 

S’entén per àmbit de protecció la superfície de sòl sobre la qual s’estableixen un conjunt de 
mesures urbanístiques encaminades a preservar els valors que s’han reconegut en cada masia 
o casa rural i que justifiquen la seva catalogació. 

Dins de l’àmbit de protecció, s’identifiquen l’edifici principal, els edificis complementaris i 
l’entorn. 

Edifici principal: És la construcció més important de l’àmbit i l’origen de les mesures 
de protecció. Inclou els volums originals i aquells que, per la seva 
antiguitat i entitat, constitueixen el cos principal de l’edificació. 
Aquests volums estan destinats a habitatge o a l’ús principal. 
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Edificis complementaris: Són les construccions menors situades dins de l’àmbit de protecció 
que estan relacionades amb l’edifici principal, les quals, per la seva 
posició, per la seva entitat i per les seves característiques, no es 
poden considerar edificació principal. 

Entorn: És la superfície relacionada i/o depenent de l’edifici principal, que 
conforma l’espai lliure del seu voltant. Està en general exempta 
d’edificacions tot i que sovint s’hi emplacen elements constructius 
o vegetals susceptibles de protecció. 

2.6.2 Elements de les parts de l’àmbit de protecció 

L’edifici principal, els edificis complementaris i l’entorn es descomponen en elements per tal 
d’analitzar i establir la seva protecció. 

Es defineixen com a elements de l’edifici principal i dels edificis complementaris els 
següents: 

Volumetria, definida com l’espai que té per límits les superfícies exteriors de l’edifici. 

Perímetre, definit com el contorn de la figura plana que ocupa l’edificació en planta 
baixa, en contacte amb el terreny. 

Coberta, definida com la superfície exterior de cobriment superior de l’edifici. Inclou: 

 La forma com a aparença externa 

 El material com a naturalesa física de les matèries utilitzades 

 El color com a qualitat visual dels materials que no és ni la forma ni la textura 

Façanes, definides com els paraments que limiten el volum exterior de l’edifici. Inclou: 

 La composició com a combinació dels diferents elements dins d’una geometria (eixos, 
alineacions de llindes i/o ampits, degradació d’obertures, proporció buit-ple, 
seriació, etc.) 

 Els oficis com a parts realitzades expressament per artesans o industrials com el 
fuster, el ferrer, el pintor, el picapedrer, el ceramista, etc. 

 El material com a naturalesa física de les matèries utilitzades 

 La textura com a qualitat referida als acabats superficials resultants dels materials 
utilitzats 

 El color com a qualitat visual dels materials que no és ni la forma ni la textura 

Es defineixen com a elements de l’entorn els següents: 

Relació, definida com la connexió existent entre l’espai lliure i l’edifici principal. 

Organització, definida com la forma o composició amb la qual està distribuït l’espai 
lliure. 

Elements, definits com els components de l’espai lliure situats segons l’organització 
d’aquest espai lliure (fonts, vegetació singular, pous, pèrgoles, tancaments, eres, etc.). 
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2.6.3 Categories de protecció 

Per a cada element de les parts de l’àmbit de protecció, s’estableixen alguna de les 
categories de protecció següents: 

Categoria de protecció Clau 
Manteniment M 

Respecte R 
Modificació MO 
Substitució S 
Demolició D 

Les categories de protecció es defineixen com: 

Categoria de Manteniment (M) 

Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de 
Manteniment quan per a aquest element es prescrigui que resti en el mateix estat actual, 
sense que s’alteri, es malmeti, destrueixi o es perdi. Per als elements inclosos en aquesta 
categoria, s’admeten exclusivament les següents accions constructives definides en 
l’article 27 de les Normes Urbanístiques del present PEM: consolidació, reparació, 
restitució, instal·lació i desbrossament. 

Categoria de Respecte (R) 

Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de Respecte 
quan per a aquest element es prescrigui l’aplicació de les mateixes pautes compositives, 
tipològiques estructurals, formals o cromàtiques, contingudes en l’element actual. Per 
als elements inclosos en aquesta categoria de protecció, s’admeten totes les accions 
constructives definides en l’article 27 de les Normes Urbanístiques del present PEM. 

Categoria de Modificació (MO) 

Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de Modificació 
quan per a aquest element es prescrigui la possibilitat d’introduir canvis rellevants 
parcials en alguna de les seves característiques o qualitats sense alterar-ne els aspectes 
fonamentals, ni malmetre la resta d’elements del mateix àmbit de protecció que estiguin 
inclosos en les categories de Manteniment o de Respecte. Per als elements inclosos en 
aquesta categoria de protecció s’admeten totes les accions constructives definides en 
l’article 27 de les Normes Urbanístiques del present PEM. 

Categoria de Substitució (S) 

Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de Substitució 
quan per a aquest element es prescrigui la possibilitat de ser canviat o substituït en la 
seva totalitat sense que es malmetin la resta d’elements del mateix àmbit de protecció 
que estiguin inclosos en les categories de Manteniment, de Respecte o de Modificació. 
Per als elements inclosos en aquesta categoria de Protecció, s’admeten totes les accions 
constructives definides en l’article 27 de les Normes Urbanístiques del present PEM. 
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Categoria de Demolició (D) 

Una part de l’àmbit de protecció o un element de les parts de què es compon, s’inclourà 
en la categoria de Demolició quan per a aquests elements es prescrigui l’obligació de ser 
enderrocats per a protegir la resta de parts o elements. Per a la part o elements inclosos 
en aquesta categoria, s’admeten exclusivament les accions constructives definides com a 
enderroc i desbrossament en l’article 27 de les Normes Urbanístiques del present PEM. 

 

2.7 USOS ADMESOS 

L’article 47.3 de la Llei d’urbanisme estableix que és permès de reconstruir i rehabilitar les 
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials, les altres construccions 
que existeixin en el sòl no urbanitzable anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument 
de planejament urbanístic general al municipi que calgui preservar per raons arquitectòniques 
o històriques així com aquelles construccions rurals en desús quan la catalogació propici la 
correcció del seu impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

Les masies i cases rurals han d’estar incloses pel planejament urbanístic en el catàleg que 
estableix l’article 50.2 de la Llei d’urbanisme, en vista a destinar-les a habitatge familiar; a 
un establiment hoteler amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a activitats 
d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, i a equipaments o serveis 
comunitaris. 

Pel que fa a les altres construccions han d’haver estat igualment incloses en el referit Catàleg 
però s’exclou expressament l’opció d’admetre-hi l’ús d’habitatge. 

Amb les condicions descrites per a cada una de les masies, cases rurals i altres edificacions 
catalogades, el present Pla especial urbanístic estableix les condicions específiques d’ús la 
definició dels quals és la següent: 

Habitatge familiar 

Es defineixen com a habitatges familiars els allotjaments situats en sòl no urbanitzable 
vinculats històricament a una explotació agrícola ramadera o forestal, o a activitats 
relacionades amb el territori i que acullen una o més d’una família. 

Establiment hoteler 

Es defineixen com a establiments hotelers els edificis i instal·lacions que reben la 
consideració d’hotelers en el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments 
d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic en el seus diferents grups i modalitats 
excloent expressament la modalitat d’hotel apartament, o en la legislació sectorial que 
pugui substituir el decret esmentat. 

Establiment de turisme rural 

Es defineixen com a establiments de turisme rural aquells que reben dita consideració en 
el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i 
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d'habitatges d'ús turístic en el seus diferents grups i modalitats, o en la legislació 
sectorial que pugui substituir el decret esmentat. 

Activitats d’educació en el lleure 

Es defineixen com a activitats d’educació en el lleure les d’intervenció educativa en 
situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat que tenen com a 
objectiu contribuir a l’educació integral dels infants, els joves i en general, de les 
persones, a través dels recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo, 
les quals es duen a terme en cases de colònies, casals, tallers d’esplai, aules de natura i 
similars. 

Activitats artesanals 

Es defineixen com a activitats artesanals les destinades a la producció i transformació 
dels recursos naturals i dels béns de consum vinculats a una explotació agrícola o 
ramadera, realitzades mitjançant processos en els quals la intervenció personal és 
predominant i que estan allunyats de les produccions industrials totalment mecanitzades 
i en grans sèries. Entre aquestes activitats s’inclouen les d’elaboració, envasat i 
emmagatzematge de vins i caves en petites produccions. 

Activitats artístiques 

Es defineixen com a activitats artístiques les que desenvolupen la creativitat i l’expressió 
i estan vinculades a l’exercici professional d’oficis artístics, compatibles amb el medi 
rural, com ara: escultors, pintors, ceramistes, restauradors, orfebres, músics, etc. 

Activitats de restauració 

Es defineixen com a activitats de restauració aquelles que tenen com a objecte principal 
subministrar de manera habitual i mitjançant preu menjars i begudes al públic assistent 
per a ser consumit al mateix local. S’admeten únicament establiments de restaurant i de 
resturant-bar, d’acord amb la classificació d’establiments de restauració continguda en 
el Decret 317/1994 de 4 de novembre. 

Equipaments i serveis comunitaris 

Es defineixen com a equipaments i serveis comunitaris les activitats d’interès públic, 
social o comunitari compatibles amb el medi rural que es poden desenvolupar en l’àmbit 
espacial d’una masia o casa rural, independentment de la seva titularitat pública o 
privada. S’admeten únicament els equipaments i serveis comunitaris: educatius, 
assistencials, culturals, associatius i religiosos d’acord amb les definicions contingudes en 
l’article 200 de les normes urbanístiques del POUM de Subirats. Igualment s’admeten els 
balnearis i establiments de banys i altres activitats turístiques no residencials, d’interès 
públic, social o comunitari, així com els serveis annexos. 

A més dels anteriors usos definits, s’admeten en totes les masies i cases rurals catalogades els 
usos propis del sòl no urbanitzable: l’activitat agrícola, ramadera, cinegètica i forestal 
d’acord amb els usos específics del sòl on es trobin els diferents elements catalogats que 
contempla el POUM de Subirats. 
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2.8 INFORME AMBIENTAL 

Segons l’article 100.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme“L’informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s’escau, dels 
plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per 
objecte l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment de 
l’ordenació detallada pròpia de cada un d’aquests instruments, i ha de contenir les següents 
previsions en tot allò que sigui necessari d’acord amb l’abast de les determinacions del pla 
derivat”. 

Aquest article defineix l’abast de les determinacions que ha de contenir l’informe ambiental 
d’un planejament derivat. En el cas dels plans especials de catàleg de masies, cases rurals i 
altres edificacions cal tenir en compte que únicament estableixen la regulació de les 
edificacions i l’ús dels elements catalogats sense establir l’ordenació detallada dels seus 
possibles usos o ampliacions, però considerant la seva incidència en el medi natural obliguen 
a elaborar un breu informe ambiental segons els següents apartats, d’acord amb l’esmentat 
article 100, i que a continuació es resumeixen: 

a) Identificació dels requeriments ambientals significatius. 

b) Descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada, determinació de mesures 
adoptades per al foment de l’eficiència energètica i l’estalvi de recursos, i la millora del 
medi ambient en general. 

c) Identificació i avaluació dels efectes significatius de l’ordenació detallada proposada sobre 
els diferents aspectes ambientals. 

d) Avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals 
establerts. 

e) Si s’escau, descripció de mesures de seguiment i supervisió previstes. 

 

a) Identificació dels requeriments ambientals significatius 

Ambient atmosfèric 

El municipi de Subirats no compta amb cap estació de la Xarxa de Vigilància de la 
Contaminació Atmosfèrica, essent la més propera la situada a Vilafranca del Penedès. 

Tal i com descriu la Memòria ambiental del POUM, el fet que el municipi sigui lloc de pas de 
diverses infraestructures viàries provoca que el trànsit automobilístic sigui el principal focus 
emissor de contaminants a l’atmosfera. Segons les dades de l’Estudi d’avaluació de la 
Mobilitat Generada del POUM, al municipi es produeixen uns 12.800 desplaçaments diaris, 
8.500 dels quals en vehicle privat (més d’un 65%). 

Pel que fa a activitats contaminants, al municipi no hi figura cap activitat afectada per la 
Directiva de prevenció i control integrats de la contaminació (Directiva IPPC), segons el 
registre d’emissions i transferència de contaminants de Catalunya l’any 2011. Únicament cal 
esmentar la presència de diverses explotacions extractives al municipi, que constitueix un 
focus potencial d’emissions de partícules. 
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Contaminació acústica i lluminosa 

El trànsit viari i ferroviari és la principal font de soroll al municipi. Subirats no compta amb 
mapa de capacitat acústica (segons el mapa d’Estat dels municipis respecte els mapes de 
capacitat acústica de juny de 2013). 

Pel que fa a la contaminació lluminosa, la part del municipi inclosa dins l’espai PEIN de les 
Muntanyes d’Ordal està considerat zona de màxima protecció envers la contaminació 
lluminosa. Els nuclis urbans i zones industrials són considerats zones de protecció moderada, 
mentre que la resta del municipi es considera zona de protecció alta. 

Sòls contaminants 

No es té constància de l’existència de sòls contaminats al municipi de Subirats, no havent-se 
pronunciat al respecte ni l’Agència de Residus de Catalunya ni el Departament de Territori i 
Sostenibilitat en el procés de redacció del POUM.  

Risc incendis 

L’elevada presència de masses forestals, que ocupen un 54% del municipi, incrementa el risc 
d’incendis forestals. D’acord amb el Mapa de protecció civil de Catalunya, el municipi està 
considerat de perill alt i vulnerabilitat alta enfront els incendis forestals, donada l’elevada 
concentració d’elements vulnerables inclosos en terreny forestal o en una distància inferior a 
500 metres d'aquests.  

Per altra banda, el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal (Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2002) defineix les Serres d’Ordal com a zones 
amb perill moderat o alt, mentre que la plana penedesenca principalment té un risc baix. 

Risc geològic 

Donat el seu accidentat relleu, gran part del municipi presenta pendents superiors al 20%, 
especialment a les Serres d’Ordal però també als turons situats al nord del nucli de Sant Pau 
d’Ordal i als vessants dels nombrosos torrents que solquen el municipi.  

Segons la cartografia del Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures de la 
Diputació de Barcelona (SITxell), els vessants de la Serra de les Planes i la Serra de Riés, així 
com la cara nord de la Serra del Pi de Moió presenten un risc potencial de caiguda de roques, 
mentre que el risc potencial de petits esllavissaments és puntual, localitzant-se únicament a 
peu de vessant al nord del Castell de Subirats, en una zona de la Serra de Crestabocs i als 
marges del riu Anoia i del torrent de la Font de Jui. 

L’erosionabilitat potencial és baixa a la major part de les Serres d’Ordal, i mitja a la zona de 
transició entre les serres i la plana, apareixent puntualment zones on l’erosionabilitat és més 
elevada, coincidint amb les zones amb risc d’esllavissaments. 

Riscos inundabilitat, sísmic o químic rellevants 

El municipi de Subirats presenta un risc alt de patir inundacions, fet pel qual ha de disposar 
d’un Pla d’actuació Municipal (PAM) per risc d’inundacions. 

D’acord amb la cartografia del pla INUNCAT, la riera de Lavernó està considerada com a zona 
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potencialment inundable segons criteris geomorfològics, mentre que el petit tram del riu 
Anoia que creua el municipi pel seu extrem septentrional presenta zones inundables per un 
període de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

No es detecten riscos sísmics o químics rellevants per tant no s’han tingut en consideració en 
les edificacions catalogades. 

Espais naturals protegits 

Tota la zona muntanyosa del municipi es troba inclosa dins l’Espai d’Interès Natural (EIN) de 
les Muntanyes d’Ordal. Aquest espai, que forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya (Decret 328/1992, de 14 de desembre), ocupa una superfície total de 7.411,39 ha, 
1.677,54 ha de les quals dins el municipi (un 30% del mateix). L’espai natural està incorporat 
a la xarxa Natura 2000 formant, juntament amb el Massís del Garraf, l’espai de les Serres del 
Litoral Central (codi ES5110013), amb una superfície total de 25.068,70 ha. 

Per altra banda, al nord-est del nucli de l’Ordal i dins del límits del EIN de Serres de l’Ordal 
es troba el Refugi de fauna salvatge de Can Rialt. Aquesta figura de protecció té per finalitat 
establir una àrea limitada per preservar la fauna, en la qual està prohibida la caça. L’espai va 
ser declarat per l’Ordre de 24 de febrer de 1997, per la qual es declaren refugi de fauna 
salvatge tres finques que formen part de l'heretat can Rialt, al terme municipal de Subirats, 
i posteriorment ampliada la seva superfície per la Resolució MAH/3049/2009, de 16 de 
setembre, per la qual s'amplia el refugi de fauna salvatge (RFS) Can Rialt, situat al terme 
municipal de Subirats. 

Hàbitats d’interès comunitari 

Un 32,5 % del municipi està cobert per hàbitats d’interès comunitari (HIC).D’aquests, el que 
ocupa una major extensió al municipi són les pinedes mediterrànies (un 75% dels HIC), 
abundants als boscos de les Serres d’Ordal. 

A la Serra de Riés apareixen matollars termomediterranis i predesèrtics, abundants al Massís 
del Garraf i típics de zones més meridionals. 

Destaca la presència d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari, que, tal i com defineix la 
Directiva d’hàbitats, són aquells hàbitats que estan amenaçats de desaparició. Es tracta dels 
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (codi 6220*). Aquest 
hàbitat apareix en un tram del curs de la riera de Lavernó, així com acompanyant una àrea 
amb alzinars a Can Rossell i acompanyant els matollars termomediterranis de la Serra de Riés. 
Aquestes dues últimes zones no apareixen representades al plànol amb aquesta unitat de 
llegenda, ja que en aquest s’hi ha representat els hàbitats d’interès comunitari principals 
presents a cada zona, no els acompanyants.  

Per altra banda, als torrents afluents de la riera de Lavernó apareixen alberedes, salzedes i 
altres boscos de ribera. 

Arbres i arbredes d’interès 

Subirats compta amb un arbre declarat com a arbre monumental, l’Alzina de Can Ros (número 
de declaració 03.273.01). Es tracta d’un exemplar d’alzina (Quercus ilex) de 15 metres 
d'alçada i 4,35 metres de perímetre a la base el tronc. No obstant, tal i com recull el 
Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats, aquest exemplar està mort, si bé estava 
considerat un dels arbres més destacats de tota la comarca, amb una antiguitat estimada de 
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400 anys, símbol de l’antic municipi de Subirats i el seu topònim ha esdevingut de referència 
al municipi. 

L’esmentat inventari recull un altre arbre destacat, el Pi de la Salada, al nord del municipi, 
un exemplar de pi blanc amb una alçada considerable, d’entre 15 i 20 metres i conegut per la 
població. 

Per altra banda, cal esmentar la presència d’espècies protegides com el margalló 
(Chamaerops humilis), la única palma europea, típica de les garrigues i màquies litorals. 

Altres elements d’interès local 

En aquest apartat es recullen altres elements d’interès ambiental de caràcter local, que si bé 
no compten amb cap figura de protecció legal, estan inclosos al Inventari del Patrimoni 
Natural i Cultural de Subirats o bé a la Auditoria ambiental municipal de Subirats. 

En primer lloc, destaquen els Pèlags de l’antiga Bòbila de Can Rossell, que són les dues basses 
d'origen antròpic més rellevants del municipi, les quals tenen un interès com a zona humida 
per la vegetació i la fauna. Tal i com exposa el citat inventari, aquest espai està inclòs en el 
Pla d'espais naturals d'interès comarcal de l'Alt Penedès, el qual, si bé no protegeix legalment 
l'espai, implicarà en el futur diverses actuacions per recuperar-lo. 

Per altra banda, existeixen nombroses fonts o surgències d’aigües naturals. El inventari en 
recull 14 en total. 

El inventari recull també el Parc de Subirats, parc urbà ubicat al nucli de Sant Pau d'Ordal, 
pel seu interès estètic per la combinació entre els grans marges de pedra i la vegetació, 
formada per espècies pròpies de la vegetació autòctona i conreada del territori. 

Altres elements citats a l’Auditoria ambiental municipal són els torrents i rieres del Lavernó, 
amb la seva vegetació de ribera associada, la vegetació associada als fons de vall humits, amb 
retalls de vegetació de caire submediterrani, i les coves i avencs. 

Patrimoni geològic 

Subirats compta amb un ric patrimoni geològic i paleontològic, així com amb nombrosos 
jaciments arqueològics. El Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de Subirats, redactat 
l’any 2007 per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 
efectua un exhaustiu recull dels elements i béns patrimonials, la informació del qual ha servit 
de base per redactar aquest apartat i el següent. 

En primer lloc, a Subirats es troba un espai inclòs al Inventari d’Espais d’Interès Geològic de 
Catalunya, la geozona “Esculls miocènics de Sant Pau d’Ordal- Can Sala” (codi 340). Segons la 
fitxa descriptiva de l’espai, aquest inclou un aflorament amb excepcional accés de la 
successió marina arrecifal al marge sud de la conca del Vallès-Penedès, en el sector del Alt 
Penedès. El seu interès també ve donat per l’associació d’aquests dipòsits d’esculls amb 
registres paleozoològics i paleobotànics que indiquen el seu desenvolupament coetani amb 
associacions vegetals de manglars costaners d’important significació paleoclimàtica. 

Pel que fa als jaciments paleontològics, el Inventari del Patrimoni Natural i Cultural de 
Subirats, en recull 10, entre els quals destaca el dels Casots, un dels més importants d’Europa 
de l’època del Miocè Inferior (amb una antiguitat de 18 milions d’anys) amb més de 40 nivells 
fossilífers documentats fins ara, i que està declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) per 
la Generalitat de Catalunya. 
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b) Descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada, determinació de 
mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica i l’estalvi de 
recursos, i la millora del medi ambient en general. 

Els objectius principals del present Pla especial són: la preservació del sol no urbanitzable i 
els seus valors proporcionant les eines necessàries per a la reconstrucció i rehabilitació de les 
masies, cases rurals o altres edificacions que tinguin valors arquitectònics, històrics o 
paisatgístics, i el manteniment del paisatge rural. 

Els criteris que condicionen la inclusió de les masies, cases rurals o altres edificacions en el 
Pla especial són: 

‐ Arquitectònics: Una masia, casa rural o altres edificacions es considera que tenen valor 
arquitectònic quan el seu conjunt o algun dels seus elements formals o constructius 
destaca per la seva qualitat arquitectònica o compositiva, per les seves característiques 
volumètriques, estilístiques o ornamentals, pel sistema estructural, per la relació amb els 
moments històrics de la seva construcció i/o transformació o perquè és el reflex de 
l’origen i evolució de les tipologies tradicionals. 

‐ Històrics: Una masia, casa rural o altres edificacions es considera que tenen valor històric 
quan participa o ha participat en esdeveniments col·lectius, pels fets que hi han tingut lloc 
o per les persones que hi han viscut; per la influència que ha tingut en la configuració dels 
assentaments en el territori o perquè documentalment es pot acreditar que la seva 
existència és anterior als processos indiscriminats d’implantació residencial de mitjans del 
segle XX. 

‐ Mediambientals: Una masia, casa rural o altres edificacions es considera que tenen valor 
mediambiental quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques 
ambientals pròpies, quan la seva preservació permet garantir les condicions ambientals del 
seu entorn pròxim, emparar les explotacions agràries o les activitats vinculades amb el 
territori i cobrir tasques de vigilància en la detecció d’incendis, manteniment de camins i, 
en general, manteniment del territori rural. 

‐ Paisatgístics: Una masia, casa rural o altres edificacions es considera que tenen valor 
paisatgístic quan la seva presència esdevé un element de referència en un paisatge 
concret, sense el qual el conjunt perdria interès i identitat; quan participa en la 
configuració de les unitats de paisatge del sistema d’espais oberts; o quan forma part de 
recorreguts paisatgístics. 

‐ Socials: Una masia, casa rural o altres edificacions es considera que tenen valor social quan 
està vinculada a alguna funció productiva o activitat que, per les seves característiques, 
necessita emplaçar-se en el sòl no urbanitzable i en relació amb la natura; o quan la seva 
preservació o recuperació afavoreix al reequilibri territorial i econòmic, i permet la 
recuperació de la població i el manteniment d’aquesta en l’àmbit rural. 

Pel que fa a la determinació de mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica i 
l’estalvi de recursos, i la millora del medi ambient en general, la normativa del Pla especial 
incorpora entre les condicions d’ordenació, d’edificació i protecció les següents: 

 Com a criteri general, es respectarà la volumetria preexistent, els materials i acabats 
originals dels paraments de les façanes i l’estructura compositiva d’aquestes, especialment 
d’aquells elements rellevants que justifiquen la inclusió de la masia, casa rural o altres 
edificacions en el Catàleg. 
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 Dins dels entorns definits per a cada masia, casa rural o altra edificació, no s’admeten 
especialment els moviments de terres. Excepcionalment s’admetran els moviments de 
terres que es justifiquin per necessitats del desenvolupament dels usos agrícoles i 
forestals, sempre que quedi garantit el manteniment de la relació del bé catalogat amb el 
territori així com l’acompliment de les prescripcions específiques contingudes en les fitxes 
de protecció. 

 No s’admet la construcció d’elements verticals de tancament que separin espais situats 
dins de l’entorn de la masia, casa rural o altra edificació. 

 S’admet la construcció de piscines sotmesa a les condicions següents: les piscines seran del 
tipus descobert i sense aixecar-se més de 30 cm per sobre de la rasant del terreny natural; 
la làmina d’aigua serà d’un màxim de 40 m2 i la maquinària de depuració quedarà 
preferentment soterrada; i el seu emplaçament es separarà un mínim de 10 m de la façana 
principal de la masia, casa rural o altra edificació i no afectarà cap dels elements 
tradicionals de la mateixa. La limitació de superfície podrà ser superada, en funció de les 
necessitats específiques, en el cas d’establiments de turisme rural, establiments hotelers, 
establiments que desenvolupin activitats d’educació en el lleure i equipaments i serveis 
comunitaris. 

 Totes les masies, cases rurals o altres edificacions catalogades han de tenir regularitzada 
la situació administrativa del seu punt d’abastament d’aigua potable. Aquelles que es 
subministrin a partir d’aprofitaments d’aigua procedents de pous o lleres públiques, en cas 
de no disposar de resolució, hauran de regularitzar la situació davant de l’Organisme de 
Conca. En tot cas, s’estarà al que estableix el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
(RDPH Real Decreto 849/1986 d’11 d’abril) tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig 
pel que es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’aigües. 

 Totes les masies, cases rurals o altres edificacions catalogades que generin aigües residuals 
hauran de tenir un sistema de tractament d’aquestes per la qual cosa hauran de disposar, 
si fos necessari, de la corresponent autorització d’abocament emesa per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, depenent de l’activitat que es dugui a terme d’acord amb els usos 
admesos. Les masies, cases rurals o altres edificacions que no es trobin connectades a la 
xarxa pública de sanejament hauran de complir els criteris establerts a la Instrucció 
Tècnica Aplicable al Sanejament Autònom, aprovat pel Consell d’Administració de l’ 
Agència Catalana de l’Aigua amb data 20 de novembre de 2008. 

 Qualsevol actuació associada a les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades 
haurà de complir els “Criteris d’intervenció en espais fluvials” redactats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua el març de 2002. 

 Es conservaran els elements singulars d’interès arquitectònic, artístic o històric com ara 
festejadors, piques de pedra, forns de pa, campanes de llars i cuines, elements pintats o 
esculpits, paviments tradicionals, premses i altres elements que tinguin valors culturals. 

Així mateix, amb caràcter general seran d’aplicació les mesures de preservació i millora 
ambiental establertes al POUM, que recull la Memòria ambiental del mateix, entre les quals 
les més directament relacionades amb l’àmbit d’aplicació del present Pla especial són les 
següents: 

‐ Es fomentarà la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, subterrànies, etc. en 
funció dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos. 
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‐ S’ordenarà el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els 
impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el 
reciclatge. 

‐ Es prioritzarà la utilització de materials i productes de llarga durada, reutilitzables o 
reciclables i, en general, materials i productes que disposin de distintius de garantia de 
qualitat ambiental. 

‐ S’evitarà la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i d’aquells 
potencialment perillosos per a la salut. 

‐ Es fomentaran els dissenys constructius amb criteris de desconstrucció i minimització dels 
residus. 
 

c) Identificació i avaluació dels efectes significatius de l’ordenació detallada 

No es detecten efectes significatius per al medi ambient per la catalogació dels elements del 
catàleg. En les fitxes s’especifiquen els efectes ambientals que s’han detectat. 

Els usos i activitats previstos en els elements catalogats no generen efectes significatius per 
al medi on s’emplacen. En cas de preveure alguna repercussió significativa en l’entorn 
immediat de l’element catalogat es requereix la redacció d’un pla especial ones valoraran les 
possibles repercussions. Tanmateix, la implantació de qualsevol ús autoritzat comportarà 
l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per 
aconseguir una integració total en el medi, garantint en tot moment la conservació dels 
elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge. 

No s'admeten creixements més enllà de petites ampliacions puntuals de les edificacions 
existents. Es prioritzarà la reutilització i transformació de les edificacions existents auxiliars a 
la principal, evitant al màxim les noves ocupacions. Les obres d’ampliació hauran de complir 
els següents criteris: 

 S’admeten petites ampliacions directament relacionades amb el compliment de les 
condicions mínimes d’habitabilitat, les quals en cap cas superaran el 5% de la superfície de 
l’edifici principal. 

 Qualsevol ampliació d’una masia o casa rural catalogada comportarà la recuperació i 
restauració prèvia o conjunta de l’edifici principal. 

 Les ampliacions permeses es realitzaran sota el principi de composició harmònica del 
conjunt. L’aplicació d’aquest principi no empararà, en cap cas, el incompliment dels 
paràmetres o limitacions establertes per aquestes normes. 

 No s’admeten obres d’ampliació que suposin una alçada superior a la de l’edifici principal 
o que distorsionin la volumetria aparent de la masia o casa rural, excepte el cas que ho 
exigeixi el principi establert a l’apartat anterior, o l’assoliment de les condicions mínimes 
d’habitabilitat. En els supòsits anteriors, l’alçada de l’ampliació s’haurà de justificar 
adequadament en el corresponent projecte tècnic. 

 No s’admet en general la construcció de soterranis a excepció de quan sigui necessari per 
al desenvolupament correcte dels usos permesos i quedi garantit l’acompliment de les 
categories de protecció que s’estableix per als elements de les parts de l’àmbit de 
protecció. El corresponent projecte haurà de justificar aquesta circumstància. 
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 Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua, els projectes d’ampliació de masies i 
cases rurals catalogades incorporaran sistemes d’estalvi d’aigua. 

Pel que fa a l’avaluació global del pla i la descripció de mesures de seguiment (apartats d i 
e), es considera que no procedeixen per l’abast reduït dels aspectes ambientals a valorar i a 
justificar del Pla especial. 
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2.10 TAULA RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS CATALOGATS 

ELEMENT CATALOGAT FINCA ÚS ACTUAL ESTAT RISCOS I PROTECCIONS USOS ADMESOS PEL CATÀLEG 

Ref. Nom Indret Ref. Cadastral Sup. 
Parcel·la 

Qualificació POUM Ús 
principal 

Ús 
secundari 

Estat 
edificació 
principal 

Estat 
edificació 
auxiliar 

Inunda-
bilitat 

Risc 
d'incendi 

Risc 
Gravitatori 

> 20% 
Pendent 

Erosiona-
bilitat 

Prot. 
Paisatgística 

Prot. 
Territorial 

Prot. 
Patrimonial 

Habitatge Hoteler Turisme 
rural 

Educació 
lleure 

Equipament 
- servei 

comunitari 
Artístic Restauració Artesanal 

c.1 Maset 
d'Espiells Sant Joan 

08273A001000160001WK (edif) 
08273A001000160000QJ 

08273A001000090001WT (edif) 
08273A001000090000QR 

11.040 m2 
41.890 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Bon estat Sense risc Moderat 

Risc potencial 
de petits 

esllavissaments 
Sí Alta - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.2 Cal Ferrer 
de la Riba Sant Joan 

08273A002000010001WJ (edif) 
08273A002000010000QH 62.257 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat - Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí - - 

c.3 Cal 
Sant Isidre 

Sant Joan 002202500DF08G0001XW (edif) 
08273A003000050000QZ 

36.999 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.4 Cal Xamós Sant Joan 002202400DF08G0001DW (edif) 
08273A003000050000QZ 

36.999 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.5 Cal 
Masover 

Sant Joan 002202300DF08G0001RW (edif) 
08273A003000050000QZ 

36.999 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Regular - Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.6 Cal Cuaplà Sant Joan 
002202200DF08G0001KW (edif) 

08273A003000050000QZ 36.999 m2 8 
Interès 
agrícola Habitatge - Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.7 la 
Foradada Sant Joan 000100900DF08E0001KU (edif) 1.637 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.8 Can Ràfols Sant Joan 
000100800DF08E0001OU (edif) 

08273A036000050000QD 3.738m2 8 
Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.9 Cal 
Fermí Font 

Sant Joan 08273A037000260001WE (edif) 
08273A037000260000QW 

30.363 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.10 Maset 
d'en Ros 

Sant Joan 000702600DF08E0001OU (edif) 
08273A004000040000QR 

70.548 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge Celler 
vitivinícola 

Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.11 Molí 
d'en Coloma 

Sant Joan 000302900DF08E0001HU (edif) 
08273A004000750000QJ 

9.473 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge Celler 
vitivinícola 

Bon estat Bon estat PR 100 
i PR 500 

Baix Sense risc - Mitjana - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.12 Can 
Parellada 

Can 
Cartró 

001005500DF08C0001TS (edif) 
08273A025000200000QB 
08273A025000210000QY 

25.311 m2 
4.332 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge 

Celler 
vitivinícola Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí Sí Sí 

c.13 Cal Bitxo 
Can 
Cartró 

000606000DF08D0001KZ (edif) 
08273A025000330000QK 28.682 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí - Sí 

c.14 Maset 
del Giró 

Can 
Cartró 

001404800DF08C0001SS (edif) 
08273A022000350000QF 47.975 m2 8 

Interès 
agrícola 

Habitatge 
en desús - Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí - Sí 



 

 

ELEMENT CATALOGAT FINCA ÚS ACTUAL ESTAT RISCOS I PROTECCIONS USOS ADMESOS PEL CATÀLEG 

Ref. Nom Indret Ref. Cadastral 
Sup. 

Parcel·la Qualificació POUM 
Ús 

principal 
Ús 

secundari 

Estat 
edificació 
principal 

Estat 
edificació 
auxiliar 

Inunda-
bilitat 

Risc 
d'incendi 

Risc 
Gravitatori 

> 20% 
Pendent 

Erosiona-
bilitat 

Prot. 
Paisatgística 

Prot. 
Territorial 

Prot. 
Patrimonial Habitatge Hoteler 

Turisme 
rural 

Educació 
lleure 

Equipament 
- servei 

comunitari 
Artístic Restauració Artesanal 

c.15 Mas 
Esquerdó 

Can 
Cartró 

08273A022000550001WE (edif) 
08273A022000550000QW 

4.686 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge 
en desús 

Turisme 
rural 

Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí - Sí Sí - Sí Sí - 

c.16 Cal Pauet 
Can 
Cartró 08273A006000060000QY 16.723 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí Sí - 

c.17 Cal Gallego Ca l'Avi 
002106100DF08F0001EH (edif) 

002106100DF08F0000WG 
08273A029000020000QK 

2.694 m2  
60.305 m2 8 

Interès 
agrícola 

Habitatge 
en desús - Regular Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.18 la Cuscona 
Ca l'Avi - 
Can Bas 

000112400CF98D0001AX (edif) 
08273A027000220000QX 149.217m2 8 

Interès 
agrícola 

Agrícola / 
ramades - Bon estat - Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- - - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.19 Cal Ribes Ca l'Avi - 
Can Bas 

000112600CF98D0001YX (edif) 
08273A028000290000QI 

61.429m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.20 la Salada Ca l'Avi - 
Can Bas 

08273A053000010001WT (edif) 
08273A053000010000QR 

27.164 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí - - 

c.21 Can Bas Can Bas 

000112900CF98D0001PX (edif) 
000113100CF98D0001QX (edif) 
000115000CF98D0001EX (edif) 
000114900CF98D0001ZX (edif) 
000114800CF98D0001SX (edif) 
000114700CF98D0001EX (edif) 
000112800CF98D0001QX (edif) 
000114600CF98D0001JX (edif) 
000113000CF98D0001GX (edif) 

08273A052000020000QZ 
08273A052000130000QQ 
08273A052000090001WH 
08273A052000070000QB 

34.703 m2 
36.435 m2 

886 m2 
47.917 m2 

8 Interès 
agrícola 

Habitatge Celler 
vitivinícola 

Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.22 Can Julià Can Bas 08273A052000050000QW (edif) 
08273A052000040000QH 

61.123 m2 8 Interès 
agrícola 

Turisme 
rural 

- Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

c.23 les Viudes Can Bas 
000713200CF98D0001JX (edif) 

08273A064000140000QU 
7.988 m2 8 

Interès 
agrícola 

Habitatge 
Celler 

vitivinícola 
Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.24 Cal Toni Can Bas 
08273A065000020001WA (edif) 

08273A065000020000QP 14.016 m2 8 
Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí Sí Sí 

c.25 Cal Sallent i 
Cal Castellet 

Can 
Batista 

08273A031000100001WE (edif) 
08273A031000100000QW 
08273A031000050000QU 

001207200CF98F0001XJ (edif) 

12.675 m2 
5.668 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí Sí Sí 

c.26 Can Serra 
Can 
Batista 

08273A032000300001WY (edif) 
08273A032000300000QT 
08273A032000060000QI 
08273A032000180000QB 

4.797 m2 
36.792 m2 
53.465 m2 

8 
Interès 
agrícola Habitatge 

Celler 
vitivinícola Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.27 Cal Xic 
de l'Agustí 

Can 
Batista 

08273A054000010001WB (edif) 
08273A054000010000QL 

102.267 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge Agrícola / 
Ramader 

Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.28 Mas Miró Can 
Batista 

002308900CF98F0001RJ (edif) 
08273A054000400000QO 

46.407m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat 
En general 

en bon estat, 
algunes regular 

Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 
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Ref. Nom Indret Ref. Cadastral 
Sup. 

Parcel·la Qualificació POUM 
Ús 

principal 
Ús 

secundari 

Estat 
edificació 
principal 

Estat 
edificació 
auxiliar 

Inunda-
bilitat 

Risc 
d'incendi 

Risc 
Gravitatori 

> 20% 
Pendent 

Erosiona-
bilitat 

Prot. 
Paisatgística 

Prot. 
Territorial 

Prot. 
Patrimonial Habitatge Hoteler 

Turisme 
rural 

Educació 
lleure 

Equipament 
- servei 

comunitari 
Artístic Restauració Artesanal 

c.29 Ca la Seca Lavern 08273A050000170001WI (edif) 
08273A050000170000QU 

2.380 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.30 Ca 
l'Artigues Lavern 

08273A063000420001WE (edif) 
08273A063000420000QW 32.488 m2 

8 
i 

10 

Interès 
agrícola i 

Interès per a la 
protecció de 
l'àmbit fluvial 

Habitatge 
Celler 

vitivinícola Bon estat 
En general 

en bon estat, 
algunes regular 

Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.31 Can Batlle 
de la Pujada Lavern 

08273A063000100001WE (edif) 
08273A063000100000QW 37.199 m2 

8 
i 

10 

Interès 
agrícola i 

Interès per a la 
protecció de 
l'àmbit fluvial 

Habitatge 
Taller 
artístic Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí - Sí 

c.32 Can Terra Lavern 
08273A063000290001WO (edif) 

08273A063000290000QI 158.395 m2 8 
Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Bon estat Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí - Sí 

c.33 Can Bou Lavern 08273A063000490000QL 15.396 m2 8e 

Susceptible 
d'implantació 
d'activitats 
d'interès 
territorial 

En ruines - Mal estat Mal estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí - 

c.34 Can 
Maristany 

Lavern 
001308700CF98D0001BX (edif) 

08273A062000050000QG 
08273A062000100000QP 

59.560 m2 
5.531 m2 

8 Interès 
agrícola 

Habitatge 
Activitats 

de 
restauració 

Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.35 Cal Justino Lavern 
001909600CF98D0001SX (edif) 
001909700CF98D0001ZX (edif) 

08273A048000030000QG 
7.151 m2 8 Interès 

agrícola 
Habitatge Agrícola / 

Ramader 
Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí - Sí 

c.36 Ca la 
Filomena Lavern 

08273A048000020001WU (edif) 
08273A048000020000QY 5.634 m2 8 

Interès 
agrícola 

Habitatge 
en desús - Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.37 Cal Sabater Lavern 
001809200CF98D0001JX (edif) 

08273A050000130000QJ 16.152 m2 8 
Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí Sí Sí 

c.38 
Ca 
l'Olivella de 
la Font Clara 

Lavern 

001809300CF98D0001EX (edif) 
08273A050000090000QI 

08273A048000160001WF (edif) 
08273A048000160000QD 

32.821 m2 
14.789 m2 

8 
i 

11 

Interès 
agrícola 
i Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge - Bon estat 
En general 

en bon estat, 
algunes regular 

Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.39 Can Milà 
de la Roca 

Lavern 002410200CF98D0001ZX (edif) 
08273A048000470000QR 

6.150 m2 
8 
i 

11 

Interès 
agrícola 
i Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge Agrícola / 
Ramader 

Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc Sí 
parcialment 

Mitjana - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.40 Cal Pau del 
Molinet 

Lavern 

002307700CF98D0001GX (edif) 
002307700CF98D0001GX (edif) 
002308100CF98D0001QX (edif) 

08273A019000290000QP 

1.652 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge Agrícola / 
Ramader 

Bon estat 
En general 

en bon estat, 
algunes regular 

Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - - 

c.41 
Cal 
Francisco 
del Molinet 

Lavern 

002308200CF98D0001PX (edif) 
/ 002308100CF98D0001QX 

(edif) / 
08273A019000290000QP 

1.652 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - - - - Sí - - 

c.42 Cal Pere 
del Molinet Lavern 

002307900CF98D0001PX (edif) 
08273A019000290000QP 1.652 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - - 

c.43 Cal Piula Lavern 
002308000CF98D0001GX (edif) 
002308100CF98D0001QX (edif) 

08273A019000290000QP 
1.652 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Regular - Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.44 Ca la 
Padrina Lavern 

002308000CF98D0001GX (edif) 
002308100CF98D0001QX (edif) 

08273A019000290000QP 
1.652 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Regular Regular Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - Sí 
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Ús 
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Ús 
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Prot. 
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Educació 
lleure 

Equipament 
- servei 

comunitari 
Artístic Restauració Artesanal 

c.45 Ca 
l'Amadeu 

Lavern 002307800CF98D0001QX (edif) 
/ 08273A019000280000QQ 

4.973 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge Agrícola / 
Ramader 

Bon estat Bon estat Sense risc Alt Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - - 

c.46 Cal 
Molinet Lavern 

08273A019000280001WW (edif) 
08273A019000280000QQ 

08273A019000320001WA (edif) 
08273A019000320000QP 

4.973 m2 
1.042 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat - Sense risc Alt Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - - 

c.47 Cal 
Pedrera Lavern 

002307600CF98D0001YX (edif) 
08273A049000090000QG 19.031 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge 

Agrícola / 
Ramader Regular Regular Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.48 Maset 
del Rigol Els Casots 08273A035000180000QL 92.874 m2 

8 
i 

11 

Interès 
agrícola 
i Interès 

per valors 
naturals 

Ruines - Mal estat Mal estat Sense risc Moderat Sense risc Sí Mitjana - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí - - 

c.49 Can Rigol Els Casots 002511800CF98F0001TJ (edif) 
08273A033000120000QR 

171.243 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge 
en desús 

- Regular Regular Sense risc Baix Sense risc Sí Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.50 Maset de 
la Bardera 

Els Casots 08273A033000030001WB (edif) 
08273A033000030000QL 

34.807 m2 
8 
i 

11 

Interès 
agrícola 
i Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge Agrícola / 
Ramader 

Bon estat 
En general 

en bon estat, 
algunes regular 

Sense risc Alt Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí - Sí 

c.51 Cal Pau de 
la Bardera 

Els Casots 08273A056000090001WU (edif) 
08273A056000090000QY 

36.724 m2 
8 
i 

11 

Interès 
agrícola 
i Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 
natural i 
agrari 

- Sí - Sí - - Sí - - 

c.52 Cal Panxa Els Casots 
000511500CF98D0001MX (edif) 

08273A057000070000QE 14.553 m2 8 
Interès 
agrícola Habitatge 

Celler 
vitivinícola Bon estat 

En general 
en bon estat, 

algunes regular 
Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.53 Cal Solà Els Casots 
002202000DF08E0001MU (edif) 

08273A034000150000QM 
08273A034000080000QP 

1.272 m2 
88.168 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Regular Regular Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - - Sí - Sí 

c.54 Can Llopart 
de la Costa Els Casots 

000100300DF08C0001PS (edif) 
08273A057000160000QA 179.218 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge 

Celler 
vitivinícola Bon estat 

En general 
en bon estat, 

algunes regular 
Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.55 Cal Lluís Els Casots 08273A058000020000QL 234.635 m2 8 Interès 
agrícola 

Ruïnes - Mal estat Mal estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí - Sí 

c.56 Can 
Figueras 

Els Casots 002101100DF08E0001PU (edif) 
08273A038000110000QQ 

3.368 m2 
8 
i 

11 

Interès 
agrícola 
i Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge 
en desús 

Celler 
vitivinícola 

Regular - Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí - Sí - - Sí - - 

c.57 Cal Sutxet Els Casots 

002410000CF98F0001EJ (edif) 
002409900CF98F0001EJ (edif) 
002409800CF98F0001JJ (edif) 

08273A035000090000QA 

201.844 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí Sí Sí Sí - 

c.58 Can Vidal 
Can 
Rossell 

08273A038000050001WZ (edif) 
08273A038000050000QB 
08273A039000260000QO 

22.197 m2 
4.548 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge 

Turisme 
rural Bon estat 

En general 
en bon estat, 
alguns regular 

Sense risc Moderat Sense risc - Mitjana - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.59 Can Ros 
Can 
Rossell 08273A038000030000QW 208.757 m2 9 

Interès 
per valors 
ecològics 

i paisatgístics 

Habitatge 
en desús - Regular Regular Sense risc Moderat Sense risc - Mitjana 

PEIN 
i Xarxa 
Natura 
2000 

Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.60 Maset de 
Can Ros 

Can 
Rossell 08273A038000030000QW 208.757 m2 9 

Interès 
per valors 
ecològics 

i paisatgístics 

Agrícola / 
Ramader - Regular Mal estat Sense risc Moderat Sense risc - Mitjana 

PEIN 
i Xarxa 
Natura 
2000 

Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 
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Ref. Nom Indret Ref. Cadastral 
Sup. 

Parcel·la Qualificació POUM 
Ús 

principal 
Ús 

secundari 

Estat 
edificació 
principal 

Estat 
edificació 
auxiliar 

Inunda-
bilitat 

Risc 
d'incendi 

Risc 
Gravitatori 

> 20% 
Pendent 

Erosiona-
bilitat 

Prot. 
Paisatgística 

Prot. 
Territorial 

Prot. 
Patrimonial Habitatge Hoteler 

Turisme 
rural 

Educació 
lleure 

Equipament 
- servei 

comunitari 
Artístic Restauració Artesanal 

c.61 Can Docte Can 
Rossell 

08273A041000230000QD 50.961 m2 9 

Interès 
per valors 
ecològics 

i paisatgístics 

Habitatge 
en desús 

Agrícola / 
Ramader 

Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable 

PEIN 
i Xarxa 
Natura 
2000 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí - - 

c.62 Can Puig 
Can 
Rossell 

001100700DF08C0001SS (edif) 
08273A059000410000QQ 4.037 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí Sí - 

c.63 Can Gori 
Can 
Rossell 08273A061000070000QK 246.476 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge 

Agrícola / 
Ramader Bon estat 

En general 
en bon estat, 

algunes regular 
Sense risc Moderat Sense risc - Mitjana - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.64 Savall 
Can 
Rossell 

001010500CF98D0001HX (edif) 
08273A061000150000QJ 1.910 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge 

Turisme 
rural Regular Regular Sense risc Moderat Sense risc - Mitjana - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

c.65 la Bardera Can 
Rossell 

08273A057000020001WT (edif) 
08273A057000020000QR 

270.630 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge Agrícola / 
Ramader 

Bon estat 
En general 

en bon estat, 
algunes regular 

Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 
natural i 
agrari 

BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.66 Maset 
del Lleó 

Sant 
Pau d'Ordal 

08273A017000060001WS (edif) 
08273A017000060000QA 

71.057 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge Celler 
vitivinícola 

Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 

c.67 Can Mata 
del Racó 

Sant 
Pau d'Ordal 

08273A046000160001WU (edif) 
08273A046000160000QY 
08273A060000050000QI 

45.588 m2 
237.985 m2 

8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Bon estat 

En general 
en bon estat, 

algunes en mal 
estat 

Sense risc Alt Sense risc Sí 
parcialment 

Mitjana - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.68 Can Vendrell 
de la Codina 

Sant 
Pau d'Ordal 000100500DF08A0001TJ (edif) 4.380 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge 

Celler 
vitivinícola Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí - Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.69 Can Rovira 
de la Serra 

Sant 
Pau d'Ordal 001511100CF98B0001XR (edif) 1.940 m2 8 

Interès 
agrícola Habitatge 

Celler 
vitivinícola Bon estat Bon estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial de 

la vinya 
BCIL Sí - Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.70 

Can 
Massana 
de la Casa 
Vella 

Cantallops 
08273A016000060001WB (edif) 

08273A016000060000QL 180.397 m2 8 
Interès 
agrícola Habitatge 

Agrícola / 
Ramader Bon estat 

En general 
en bon estat, 

algunes regular 
Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial 

de la vinya 
BCIL Sí - Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.71 la Cotxeria Cantallops 001600200DF08A0001GJ (edif) 
08273A016000220000QJ 

17.822 m2 8 Interès 
agrícola 

Habitatge - Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 
Protecció 
especial 

de la vinya 
- Sí - Sí - Sí Sí Sí - 

c.72 Can 
Ravella 

Ordal 
001803600DF08C0001BS (edif) 

08273A039000030000QJ 
08273A041000330000QU 

170.351 m2 
27.017 m2 

11 
Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge Celler 
vitivinícola 

Bon estat 
En general 

en bon estat, 
algunes regular 

Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

BCIL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.73 

Cal Ros 
i Cal Golart 
de Can 
Ravella 

Ordal 

001803100DF08C0001ZS (edif) 
001803300DF08C0001HS (edif) 
001803400DF08C0001WS (edif) 

08273A041000330000QU 

27.015 m2 11 
Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge - Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí Sí - 

c.74 
Can Golart 
de Can 
Ravella 

Ordal 
001803200DF08C0001US (edif) 

08273A041000330000QU 27.015 m2 11 
Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - - 

c.75 
Cal Caseta 
de Can 
Ravella 

Ordal 
001803500DF08C0001AS (edif) 

08273A041000330000QU 27.015 m2 11 
Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge - Bon estat Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - - 

c.76 
la Botiga 
de Can 
Ravella 

Ordal 08273A041000330000QU 27.015 m2 11 
Interès 

per valors 
naturals 

Agrícola / 
Ramader - Regular - Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí Sí Sí 
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Ref. Nom Indret Ref. Cadastral 
Sup. 

Parcel·la Qualificació POUM 
Ús 

principal 
Ús 

secundari 

Estat 
edificació 
principal 

Estat 
edificació 
auxiliar 

Inunda-
bilitat 

Risc 
d'incendi 

Risc 
Gravitatori 

> 20% 
Pendent 

Erosiona-
bilitat 

Prot. 
Paisatgística 

Prot. 
Territorial 

Prot. 
Patrimonial Habitatge Hoteler 

Turisme 
rural 

Educació 
lleure 

Equipament 
- servei 

comunitari 
Artístic Restauració Artesanal 

c.77 

Cal Sadurní 
i Cal Vidal 
de Can 
Ravella 

Ordal 001803700DF08C0001YS (edif) 
08273A039000030000QJ 

170.351 m2 11 
Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge - Regular Regular Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí - - Sí - - 

c.78 
la Pallissa 
de Can 
Ravella 

Ordal 08273A039000090000QW 244.188 m2 8 
Interès 
agrícola 

Agrícola / 
Ramader - Regular - Sense risc Baix Sense risc - Mitjana - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- - - Sí Sí - Sí Sí - 

c.79 
Cases 
de la 
Capella 

Ordal 

001904500DF08C0001PS (edif) 
001904400DF08C0001QS (edif) 
001904300DF08C0001GS (edif) 
001904200DF08C0001YS (edif) 
001904100DF08C0001BS (edif) 
001904000DF08C0001AS (edif) 

273A011000010000QF 

94.342 m2 8 
Interès 
agrícola Habitatge - Bon estat 

En general 
en bon estat, 

algunes regular 
Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

c.80 
Hostal 
de Can 
Ravella 

Ordal 
001903800DF08C0001BS (edif) 
001903900DF08C0001YS (edif) 

08273A011000030000QO 
27.996 m2 8 Interès 

agrícola 
Habitatge Agrícola / 

Ramader 
Bon estat 

En general 
en bon estat, 

algunes regular 
Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

c.81 la Casa 
Llarga 

Ordal 08273A012000080000QM 491.561 m2 11 
Interès 

per valors 
naturals 

Habitatge 
en desús 

Agrícola / 
Ramader 

Regular Regular Sense risc Moderat Sense risc - Inapreciable - 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí - Sí 

c.82 
Maset 
de Can 
Parellada 

Ordal 08273A006000060000QY 16.723 m2 9 

Interès 
per valors 
ecològics 

i paisatgístics 

Ruïnes - Mal estat Mal estat Sense risc Baix Sense risc - Inapreciable 

PEIN 
i Xarxa 
Natura 
2000 

Protecció 
especial pel 
seu interès 

natural 
i agrari 

- Sí - Sí Sí - Sí - - 

 

 

Vilafranca del Penedès, abril de 2015 

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP,  representat pels arquitectes 

 

 

 

JOAN ROSSELLÓ RAVENTÓS   CÉSAR GONZÁLEZ BERTRAN 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 1. - Definició 

Les normes urbanístiques que integren aquest document formen part del Pla especial 
urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable en el 
terme municipal de Subirats. 

 

Art. 2. - Naturalesa i marc legal 

1. Aquest pla té la condició de Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i 
altres edificacions en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i 
justifica les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques i 
socials que en determinen la seva preservació i recuperació d’acord amb els articles 
47.3 i 50.2 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme modificats pels articles 12 i 15 de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de 
modificació del Text refós esmentat, i l’article 55 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

2. El present Pla especial urbanístic s’ha redactat d’acord amb el Decret legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i altres normes aplicables. 

3. Les referències a la Llei d’urbanisme que es facin en les presents normes urbanístiques 
s’han d’entendre fetes al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. Les referències al Reglament de la Llei d’urbanisme, s’han 
d’entendre fetes al Decret 305/2006, de 18 de juliol. Les referències al POUM s’han 
d’entendre fetes al Pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats. 

La resta de disposicions complementàries es mencionen, en les presents normes 
urbanístiques, amb la seva denominació completa. 

 

Art. 3. - Àmbit territorial 

L’àmbit territorial d’aquest Pla especial és el sòl classificat com a no urbanitzable d’acord 
amb el POUM vigent al municipi de Subirats. 

 

Art. 4. - Objecte 

L’objecte del Pla especial urbanístic és: 

a. Identificar les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable 
susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. 
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b. Delimitar l’àmbit de protecció, l’edifici principal, els edificis complementaris –si és el 
cas– i l’entorn de cada masia, casa rural i altres edificacions en sòl no urbanitzable. 

c. Establir les normes urbanístiques generals d’aplicació a totes les masies, cases rurals i 
altres edificacions en sòl no urbanitzable. 

d. Definir les categories de protecció i les condicions específiques d’ordenació, edificació i 
ús per a cada masia, casa rural i altres edificacions en sòl no urbanitzable. 

 

Art. 5. - Abast normatiu 

L’abast normatiu del Pla especial urbanístic és el dels documents que l’integren i que es 
relacionen a continuació: 

Document núm. 1 Memòria 

Document núm. 2 Normes urbanístiques 

Document núm. 3 Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable 

Document núm. 4 Plànols 

 

Art. 6. - Vigència i revisió 

1. Aquest Pla especial urbanístic entrarà en vigor a partir del dia de la publicació de la 
seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i ha de 
mantenir la seva vigència de forma indefinida mentre no es produeixi la seva revisió. 

2. Són circumstàncies que justifiquen la revisió d’aquest Pla especial urbanístic les 
següents: 

a. L’aprovació de planejament urbanístic d’àmbit superior que alteri les determinacions 
del Pla especial urbanístic. 

b. L’aprovació de nova legislació en matèria de patrimoni cultural que incideixi 
substancialment en el present Pla especial urbanístic. 

 

Art. 7. - Obligacions. Drets i deures 

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

2. Els propietaris, posseïdors o titulars d’altres drets reals, siguin particulars o entitats 
públiques o privades, han de complir pel que fa a les masies, cases rurals i altres 
edificacions contingudes en el catàleg, i de tota classe de terrenys, construccions i 
instal·lacions, els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per la legislació 
urbanística, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la legislació 
sectorial. Estan inclosos en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les 
condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges. 
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3. Amb les finalitats de conservació del patrimoni local els propietaris tenen dret: 

a. A l’ús de les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades, amb les limitacions 
que deriven de la seva condició de catalogades. 

b. A la realització d’obres admeses, especialment aquelles que tenen com a finalitat 
mantenir la funcionalitat de les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades 
o la millora de les condicions estructurals o higienicosanitàries. 

c. A la transmissió dels béns catalogats, seguint els procediments legalment establerts, 
sens perjudici als drets que la legislació atorga a l’Ajuntament o altres 
administracions públiques en matèria d’adquisició de béns culturals. 

d. A participar dels programes econòmics o altres ajuts financers que tinguin com a 
objectiu la conservació dels elements catalogats. 

4. En compliment de la legislació aplicable i d’aquestes normes, els propietaris de masies, 
cases rurals i altres edificacions catalogades tenen els següents deures: 

a. Els deures de conservació, amb l’objecte de preservar i mantenir la integritat dels 
edificis, per tal d’assegurar llur valor cultural. Els propietaris estan obligats a 
realitzar les obres de consolidació i rehabilitació que evitin el seu deteriorament 
estructural en els elements visibles i no visibles i, en especial, d’estructura, 
tancaments i cobertes. 

b. Han de facilitar l’examen i estudi dels béns per part dels investigadors adscrits a 
alguna institució científica o acadèmica. 

 

Art. 8. - Incompliment del deure d’ús, conservació i rehabilitació 

L’incompliment del deure legal d’ús, conservació i rehabilitació habilitarà a l’Ajuntament de 
Subirats per aplicar el règim sancionador, així com per adoptar les mesures previstes al 
Decret legislatiu 1/2010 i a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni cultural català. 

 

Art. 9. - Interpretació 

1. Les determinacions d’aquest Pla especial urbanístic i, concretament, aquestes normes, 
s’interpretaran d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus objectius i finalitats. 

2. En cas de dubte o contradicció entre la regulació de les previsions del Pla especial 
urbanístic en els seus diferents documents, es considerarà vàlida la determinació que 
tendeixi a establir una protecció més rigorosa. 

3. Seran d’aplicació les regles d’interpretació del planejament urbanístic definides en 
l’article 10 de la Llei d’urbanisme. 

4. Per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, serà d’aplicació el 
que disposi el POUM. 
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Art. 10. - Modificació 

La modificació del Pla especial urbanístic s’ajustarà al que estableixen els articles 96 de la 
Llei d’urbanisme i 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, al POUM de Subirats i a les 
determinacions següents: 

a. La variació de la delimitació de l’àmbit de protecció, categories de protecció i normes 
específiques de protecció de cada bé s’ajustarà al procediment establert per la Llei. 

b. En el cas de masies i cases rurals declarats Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), 
únicament es pot deixar sense efecte la seva catalogació, parcialment o totalment, amb 
l’informe favorable previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 17.4 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni català, 
el qual estableix que la declaració d’un bé cultural d’interès local únicament es pot 
deixar sense efecte si es segueix el mateix procediment prescrit per a la declaració i 
amb informe favorable previ del Departament de Cultura. 
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CAPÍTOL II. DESENVOLUPAMENT DEL CATÀLEG 

 

Art. 11. - Desenvolupament del Pla 

Correspon tant a la iniciativa pública com a la privada el desenvolupament d’aquest Pla 
especial urbanístic, sense que això disminueixi les atribucions municipals en ordre a la 
tramitació i aprovació d’aquestes iniciatives. 

 

Art. 12. - Instruments de desenvolupament del Pla especial urbanístic 

Amb l’objecte de complementar i desenvolupar les determinacions d’aquest Pla especial 
urbanístic es podran elaborar: 

a. Plans especials per a l’ordenació i millora dels àmbits de protecció de les masies, cases 
rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. La redacció d’un Pla especial serà 
obligatòria per a la implantació d’activitats d’educació en el lleure i per l’establiment 
d’usos hotelers, d’equipaments o serveis comunitaris. Igualment, serà necessària la 
redacció d’un Pla especial per a la construcció de nous accessos a les masies, cases 
rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. 

b. Plans especials per a desenvolupar els objectius previstos en els sectors de sòl no 
urbanitzable, delimitats en el POUM de Subirats, l’àmbit dels quals inclogui masies, 
cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable catalogades. 

c. Projectes d’obra de reconstrucció, rehabilitació o ampliació de masies, cases rurals i 
altres edificacions en sòl no urbanitzable, els quals s’hauran d’adequar als requeriments 
normatius previstos en aquest Pla especial urbanístic. 

 

Art. 13. - Activitat de l’Ajuntament 

L’activitat municipal referida a la protecció del patrimoni cultural objecte del present Pla 
especial urbanístic es podrà desenvolupar mitjançant: 

e. La formació de plans especials urbanístics d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 
d’urbanisme que afectin una o diverses masies, cases rurals o altres edificacions 
catalogades, per a l’ordenació de conjunts rurals, per a la recuperació i millorament del 
paisatge i d’altres de similars, amb la finalitat de precisar els elements a protegir o les 
actuacions a realitzar, sempre que aquests plans no contradiguin cap de les 
prescripcions d’aquest Pla especial urbanístic. 

f. L’ampliació, modificació i revisió d’aquest Pla especial urbanístic. 

g. La inclusió en la programació municipal de les previsions necessàries per al 
desenvolupament de les obres, els serveis i les inversions tendents al compliment de les 
determinacions d’aquesta normativa. 
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h. La col·laboració amb els ens públics i privats que pels seus objectius portin a terme 
activitats coincidents amb l’acció municipal de protecció del patrimoni cultural, i amb 
els propietaris de les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades. 

i. L’establiment dels mecanismes de foment, cooperació i ajut econòmic i tècnic amb els 
propietaris de les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades, per a la seva 
protecció i millora. 

j. La regulació d’acord amb la legislació vigent i amb el que determina aquest Pla especial 
urbanístic, l’atorgament de llicències per a les masies i cases rurals catalogades. 

k. L’execució de les funcions que expressament atribueix al municipi la Llei del Patrimoni. 

 

Art. 14. - Procediment per a la inclusió de béns en el catàleg de masies, cases 
rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable 

1. Les inclusions de béns en el catàleg s’iniciaran d’ofici o a instància de particulars, en 
expedient individualitzat per a cada masia, casa rural ó altres edificacions en sòl no 
urbanitzable, amb aportació d’antecedents, dictàmens i demés elements que s’estimin 
necessaris per a justificar la modificació proposada. L’expedient, de considerar-se 
justificada la inclusió de l’element proposat al catàleg, seguirà el mateix tràmit que el 
present Pla especial urbanístic. 

2. De l’inici i tramitació de l’expedient d’inclusió en el catàleg es donarà compte de 
manera individualitzada als propietaris, titulars de drets reals, arrendataris i ocupants 
del bé afectat, i en cas d’impossibilitat en la seva localització es publicarà per edictes. 
Tots ells tindran la consideració d’interessats en l’expedient. 

3. En el cas que l’Ajuntament decideixi d’ofici o a instància de part iniciar els tràmits per 
a incloure un o diversos nous elements al Catàleg a través de la necessària modificació 
d’aquest Pla especial, podrà optar per acordar la suspensió potestativa de llicències i 
tramitacions relatives o que incideixin sobre els elements que s’estudiï catalogar. 

4. L’expedient s’haurà de complimentar d’acord amb el mateix tipus que configura el 
present Pla especial urbanístic i aplicant els criteris normatius generals i particulars 
establerts. 

5. Des del moment de l’aprovació definitiva de l’expedient de catalogació, les noves 
masies, cases rurals ó altres edificacions en sòl no urbanitzable passaran a ser part 
integrant d’aquest document, i s’acolliran tant als avantatges que això comporta com a 
l’acompliment de les normes establertes en aquest Pla especial urbanístic. 
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CAPÍTOL III. RÈGIM GENERAL DE LES ACTUACIONS 

 

Art. 15. - Definició normativa 

En aquest Pla especial urbanístic, s’estableix una única situació normativa per a les masies, 
cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable catalogades, les quals són:  

- Les edificacions d’habitatge tradicional existents en el sòl no urbanitzable que per les 
seves condicions arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o 
socials, es volen preservar i recuperar. 

- Les altres edificacions que existeixin en el sòl no urbanitzable anteriors a l’entrada en 
vigor del primer instrument de planejament general urbanístic general al municipi, i 
que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 

Aquests elements, conjuntament amb les construccions annexes i en els supòsits indicats 
podran ser catalogats, i mitjançant el present Pla especial es regularan les seves condicions 
urbanístiques específiques. 

Per tant, aquestes edificacions formen part del catàleg de masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Subirats. 

 

Art. 16. - Actuacions sobre les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable catalogades 

1. Totes les actuacions sobre les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable catalogades relacionades en el document núm. 3 d’aquest Pla especial 
urbanístic estaran subjectes en general a les prescripcions d’aquesta normativa i, 
específicament, a les disposicions particulars de les masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable catalogades i al que es dicta per a cada una en les 
fitxes números 6 i 7 de cada bé catalogat, les quals tenen caràcter normatiu. 

2. Qualsevol actuació que es produeixi en una masia, casa rural o altres edificacions 
catalogades, en qualsevol part de l’àmbit de protecció o els seus elements, serà 
respectuosa amb el bé catalogat malgrat que no s’hagin definit prescripcions 
específiques de protecció per a la part o element de l’àmbit de protecció en què 
s’actuï. 

3. Les masies o cases rurals declarades Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) es regiran 
també pel que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català o qualsevol altra normativa que la pugui substituir o complementar. 

4. En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terres, si aparegués qualsevol resta 
paleontològica, caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

5. Totes les actuacions sobre les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable catalogades relacionades en el document núm. 3 d’aquest Pla especial 
urbanístic estaran subjectes al que determina el Decret legislatiu 2/2009, de 25 
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d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres; el Decret 293/2003 de 
18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres; l’Ordenança 
de 9 de maig de 1995 d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, i a qualsevol altra normativa que pugui substituir o complementar els 
textos legals esmentats. 

També estaran subjectes a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i el seu Reglament –Decret 176/2009–, i la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Si es 
produís contaminació acústica per carreteres, o enllumenat sobre aquestes, el 
promotor haurà d’executar al seu càrrec les mesures de protecció adients.  

6. La rehabilitació de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable 
relacionades en el document núm. 3 d’aquest Pla especial urbanístic, estarà subjecta 
a informe previ de l’òrgan competent de l’Administració o l’Empresa titular quan la 
masia, casa rural o altre edificació estigui compresa en: 

a. L’àmbit de la zona de domini públic de les carreteres, en les zones de servitud, en 
les zones d’afecció, o dins de la línia límit d’edificació. 

b. Els límits i servituds de protecció de les infraestructures ferroviàries, grafiats en els 
plànols del POUM de Subirats. 

c. L’àmbit afectat pel pas de línies elèctriques d’alta tensió. 

d. L’àmbit afectat pel pas de qualsevol altra infraestructura o servei tècnic no 
esmentat específicament. 

7. La rehabilitació de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable 
relacionades en el document núm. 3 d’aquest Pla especial urbanístic que estiguin 
relacionades amb usos turístics, estarà subjecta a informe previ de la Direcció General 
de Turisme de la Generalitat de Catalunya. 

8. El sistema de subministrament i sanejament de les masies, cases rurals i altres 
edificacions catalogades haurà de complir amb els requeriments de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, d’acord amb el que estableix l’article 8.2 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la legislació en matèries d’aigües de 
Catalunya. 

9. Les actuacions en masies, cases rurals i altres edificacions no han de disminuir la 
permeabilitat ni l’estabilitat del sòl de conformitat amb l’article 46.3 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, especialment en 
terrenys amb pendent elevat, pel risc afegit que això suposa. En tot cas, les 
actuacions no han de suposar canvis significatius en la morfologia del terreny ni en les 
dinàmiques del medi on s’assenten els béns catalogats. 

10. Les actuacions en masies, cases rurals i altres edificacions situades dins de l’àmbit 
identificat com a àrea de campeig de determinats rapinyaires protegits pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals, com són el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo) i l’àguila 
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), els quals corresponen a espècies d’interès 
comunitari, han de ser objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus 
hàbitats segons l’annex I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979 (modificada 
per la Directiva 97/49/CEE), relativa a la conservació de les aus silvestres. 
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11. En matèria de prevenció d’incendis forestals, caldrà atendre al Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 

Art. 17. - Ordres d’execució d’obres 

L’Ajuntament podrà ordenar als propietaris de les masies, cases rurals i altres edificacions 
catalogades l’execució de les obres de consolidació, reparació, enderroc, desbrossament o 
d’altres quan el seu estat o ús posi en perill la permanència o integritat del bé, per donar 
compliment als deures previstos als articles 197.1 de la Llei d’urbanisme i 29.2 del seu 
Reglament o altres disposicions que les puguin substituir o complementar.  

En aquest cas, i d’acord amb l’article 197.2 de la Llei d’urbanisme o altra disposició que la 
pugui substituir, l’incompliment injustificat de les ordres d’execució habilita a l’Ajuntament 
per adoptar mesures d’execució forçosa consistents bé en l’execució subsidiària a càrrec de la 
persona obligada o bé la imposició de multes coercitives que es poden reiterar fins que es 
compleixi l’obligació de conservació. 

 

Art. 18. - Infraccions i sancions 

La infracció de les disposicions del present Pla especial urbanístic seran sancionables quan: 

a. Estiguin tipificades com a tals segons la legislació urbanística general. 

b. Estiguin tipificades com a tals per la legislació de Patrimoni. 

El règim de sancions serà el prescrit en la legislació citada. 

 

Art. 19. - Sol·licitud d’informació urbanística 

Per a la sol·licitud d’informació urbanística de les masies, cases rurals i altres edificacions 
catalogades, s’haurà de presentar la següent documentació: 

a. Plànols de situació a escala 1:1.000, amb expressió d’aquells elements que facilitin 
llur localització. 

b. Fotografies en color del bé catalogat i de l’àrea territorial on s’emplaça. 

 

Art. 20. - Sol·licitud de llicències per actuacions en masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable catalogades 

1. D’acord amb l’article 51.2 de la Llei d’urbanisme, les llicències municipals per a 
l’edificació en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions especials que han 
d’adoptar, a càrrec dels interessats, per a l’obtenció dels subministraments necessaris 
i l’assoliment dels nivells de sanejament adequats amb les degudes garanties de 
seguretat, salubritat i no contaminació. 
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2. La sol·licitud de llicències d’obra per actuacions en masies i cases rurals catalogades, 
a més del previst amb caràcter general a les normes urbanístiques del POUM de 
Subirats, ha d’incloure el següent: 

I. Quan la llicència d’obres tingui per objecte intervenir en algun dels elements de les 
parts de l’àmbit de protecció definits en l’article 25: 

I.1 Memòria descriptiva i constructiva de la situació actual de la masia, casa rural 
o altra edificació catalogada amb expressió de: 

a. Estat actual de l’edifici principal i edificis complementaris i elements de 
l’entorn, si és el cas. 

b. Estat actual específic dels elements de les parts de l’àrea de protecció sobre 
els quals es vol actuar, i de la seva relació amb la resta. 

c. Usos actuals detallats de l’edifici principal i dels edificis complementaris. 

d. Valoració històrica i arquitectònica dels elements significatius existents tals 
com portals, finestres, inscripcions, rellotges de sol, trulls, eres, basses, 
arbres, etc. 

I.2 Plànols d’estat actual 

a. Aixecament topogràfic a escala 1:500 on hi figurin tots els elements situats 
dins de l’àrea de protecció definida en la fitxa 6 de cada bé catalogat. 

b. Plànols de plantes, alçats i seccions acotats de l’estat actual de l’edifici 
principal i edificis complementaris, i dels elements de l’entorn –si és el cas– 
a escala 1:100. 

c. Plànols de plantes, alçats i seccions acotats de l’estat actual específic dels 
elements de les parts de l’àrea de protecció sobre el qual es vol actuar a 
escala 1:50, grafiant la seva relació amb la resta. 

d. Plànols de detall acotats de l’estat actual dels elements de les parts de 
l’àrea de protecció sobre el que es vol actuar a escala 1:20. 

I.3 Memòria justificativa amb expressió de: 

a. Relació de les actuacions que es volen dur a terme i la seva afectació a les 
àrees protegides. 

b. Justificació de l’actuació en l’ús. 

c. Justificació del compliment de les prescripcions de les fitxes 6 i 7 de cada bé 
catalogat. 

I.4 Memòria descriptiva i constructiva de l’actuació a realitzar, amb expressió de: 

a. Estat de càrregues quan afectin a elements estructurals 

b. Composició, oficis, materials, textura, color, etc. 

c. Mesures específiques a adoptar. 

I.5 Plànols de projecte 

a. Plànol de situació a escala 1:500 amb expressió de les cobertes de la masia, 
casa rural o altra edificació catalogada 
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b. Plànols acotats a escala 1:50 de plantes, alçats i seccions de les actuacions 
objecte de la llicència, amb l’expressió dels detalls necessaris per a la 
correcta comprensió de les esmenes que introdueixin, a l’escala adequada. 

c. Plànols acotats a escala 1:50 de plantes, alçats i seccions de les actuacions 
objecte de la llicència, sobreposant l’estat actual amb l’estat reformat. 

I.6 Fotografies en color de la masia, casa rural o altra edificació catalogada, amb 
expressió de la situació de les actuacions objecte de la llicència. 

I.7 Fotomuntatge o dibuixos a color de la masia, casa rural o altra edificació 
catalogada, amb les intervencions objecte de la llicència 

I.8 Autoritzacions d’altres organismes o administracions que resultin competents 

II. Quan la llicència d’obres tingui per objecte intervenir exclusivament en l’espai 
interior del bé catalogat: 

II.1 Memòria descriptiva i constructiva de la situació actual de l’espai interior de la 
masia, casa rural o altra edificació catalogada on es vol actuar amb expressió 
de: 

a. Estat actual específic de l’espai interior sobre el qual es vol actuar, i de la 
seva relació amb la resta. 

b. Usos actuals detallats de l’espai interior. 

c. Valoració històrica, arquitectònica i constructiva de l’espai interior i dels 
possibles elements significatius existents tals com portals, obertures, 
inscripcions, etc. amb indicació de les possibles afectacions a l’estructura 
tipològica del bé catalogat. 

II.2 Plànols d’estat actual 

a. Plànols de plantes, alçats i seccions acotats de l’estat actual de l’espai 
interior sobre els quals es vol actuar, i de la seva relació amb la resta, a 
escala 1:100. 

II.3 Memòria justificativa amb expressió de: 

a. Relació de les actuacions que es volen dur a terme. 

b. Justificació de l’actuació en l’ús. 

c. Justificació que no s’afecta ni l’estructura tipològica del bé catalogat, ni els 
possibles elements significatius existents tals com portals, obertures, 
inscripcions, etc.  

II.4 Memòria descriptiva i constructiva de l’actuació a realitzar, amb expressió de: 

a. Estat de càrregues quan afectin elements estructurals 

b. Composició, oficis, materials, textura, color, etc. 

c. Mesures específiques a adoptar. 

II.5 Plànols de projecte 

a. Plànol de situació a escala 1:500 amb expressió de les cobertes de la masia, 
casa rural o altra edificació catalogada. 
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b. Plànols acotats a escala 1:50 de plantes, alçats i seccions de les actuacions 
objecte de la llicència, amb l’expressió dels detalls necessaris per a la 
correcta comprensió de les esmenes que introdueixin, a l’escala adequada. 

c.  Plànols acotats a escala 1:50 de plantes, alçats i seccions de les actuacions 
objecte de la llicència sobreposant l’estat actual amb l’estat reformat.  

II.6 Fotografies en color de l’espai  interior sobre els quals es vol actuar, amb 
expressió de la situació de les actuacions objecte de la llicència. 

II.7 Autoritzacions d’altres organismes o administracions que resultin competents 
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CAPÍTOL IV.  DISPOSICIONS PARTICULARS DE LES MASIES, CASES RURALS I ALTRES 
EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE CATALOGADES 

 

Art. 21. - Objecte 

L’objecte d’aquestes disposicions és: 

a. La definició de l’àmbit de protecció de la masia, casa rural o altra edificació en sòl no 
urbanitzable a preservar. 

b. La definició de les parts de l’àmbit de protecció i dels elements d’aquest àmbit. 

c. La definició de les categories de protecció 

d. La definició de les accions constructives que s’admeten en cada categoria de protecció 

 

Art. 22. - Definició de l’àmbit de protecció 

Es defineix com a àmbit de protecció la superfície de sòl sobre la qual s’estableixen un 
conjunt de mesures urbanístiques amb l’objecte de preservar els valors reconeguts en cada 
una de les parts que el formen. 

 

Art. 23. - Parts de l’àmbit de protecció 

1. Formen les parts de l’àmbit de protecció cadascun dels components amb entitat 
pròpia en què es pot descompondre aquest àmbit amb la finalitat d’establir-ne més 
clarament la protecció. 

2. Dins de l’àmbit de protecció, es defineixen com a parts d’aquest les següents: 

a. Edifici principal, que és la construcció més important de l’àmbit i l’origen de les 
mesures de protecció. 

b. Edificis complementaris, que són les construccions menors situades dins de l’àmbit 
de protecció que es relacionen amb l’edifici principal 

c. Entorn o espai lliure, que és la superfície relacionada i/o dependent de l’edifici 
principal, exempta generalment d’edificacions. 

 

Art. 24. - Delimitació gràfica 

Per a cada masia, casa rural o altra edificació catalogada es delimita gràficament el seu 
àmbit de protecció i les parts en què es descompon a E: 1/1000. 

La delimitació gràfica es fa a les fitxes núm. 6 de cada bé catalogat sobre base planimètrica i 
fotogràfica. 
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Art. 25. - Elements de les parts de l’àmbit de protecció 

1. Els elements de les parts de l’àmbit de protecció són cadascun dels integrants simples 
en què aquesta part es pot descompondre, per a la seva anàlisi i per establir la seva 
protecció. 

2. Es defineixen com a elements de les parts de l’àmbit de protecció els següents: 

a. En l’edifici principal i edificis complementaris: 

a.1 Volumetria, definida com l’espai que té per límits les superfícies exteriors de 
l’edifici. 

a.2 Perímetre, definit com el contorn de la figura plana que ocupa l’edificació en 
planta baixa, en contacte amb el terreny. 

a.3 Coberta, definida com la superfície exterior de cobriment superior de l’edifici. 
Inclou: 

 La forma com a aparença externa 

 El material com a naturalesa física de les matèries utilitzades 

 El color com a qualitat visual dels materials que no és ni la forma ni la 
textura 

a.4 Façanes, definides com els paraments que limiten el volum exterior de 
l’edifici. Inclou: 

 La composició com a combinació dels diferents elements dins d’una 
geometria (eixos, alineacions de llindes i/o ampits, degradació d’obertures, 
proporció buit-ple, seriació, etc.) 

 Els oficis com a parts realitzades expressament per artesans o industrials 
com el fuster, el ferrer, el pintor, el picapedrer, el ceramista, etc. 

 El material com a naturalesa física de les matèries utilitzades 

 La textura com a qualitat referida als acabats superficials resultants dels 
materials utilitzats 

 El color com a qualitat visual dels materials que no és ni la forma ni la 
textura 

b. En l’entorn o espai lliure: 

b.1 Relació, definida com la connexió existent entre l’espai lliure i l’edifici 
principal. 

b.2 Organització, definida com la forma o composició amb la qual està distribuït 
l’espai lliure o entorn. 

b.3 Elements, definits com els components de l’espai lliure situats segons 
l’organització d’aquest espai lliure (fonts, vegetació singular, pous, pèrgoles, 
tancaments, eres, etc.). 
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Art. 26. - Definició de les categories de protecció 

Per a cada element de les parts de l’àmbit de protecció s’estableix alguna de les categories 
de protecció següents: 

a. Categoria de Manteniment (M) 

Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de 
Manteniment quan per a aquest element es prescrigui que resti en el mateix estat 
actual, sense que s’alteri, es malmeti, destrueixi o es perdi. Per als elements inclosos 
en aquesta categoria, s’admeten exclusivament les següents accions constructives 
definides en l’article 27 com: consolidació, reparació, restitució, instal·lació i 
desbrossament. 

b. Categoria de Respecte (R) 

Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de Respecte 
quan per a aquest element es prescrigui l’aplicació de les mateixes pautes 
compositives, tipològiques estructurals, formals o cromàtiques, contingudes en 
l’element actual. Per als elements inclosos en aquesta categoria de protecció, 
s’admeten totes les accions constructives definides en l’article 27. 

c. Categoria de Modificació (MO) 

Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de 
Modificació quan per a aquest element es prescrigui la possibilitat d’introduir canvis 
rellevants parcials en alguna de les seves característiques o qualitats sense alterar-ne 
els aspectes fonamentals, ni malmetre la resta d’elements del mateix àmbit de 
protecció que estiguin inclosos en les categories de Manteniment o de Respecte. Per 
als elements inclosos en aquesta categoria de protecció s’admeten totes les accions 
constructives definides en l’article 27. 

d. Categoria de Substitució (S) 

Un element de les parts de l’àmbit de protecció s’inclourà en la categoria de 
Substitució quan per a aquest element es prescrigui la possibilitat de ser canviat o 
substituït en la seva totalitat sense que es malmetin la resta d’elements del mateix 
àmbit de protecció que estiguin inclosos en les categories de Manteniment, de 
Respecte o de Modificació. Per als elements inclosos en aquesta categoria de 
Protecció, s’admeten totes les accions constructives definides en l’article 27. 

e. Categoria de Demolició (D) 

Una part de l’àmbit de protecció o un element de les parts de què es compon, 
s’inclourà en la categoria de Demolició quan per a aquests elements es prescrigui 
l’obligació de ser enderrocats per a protegir la resta de parts o elements. Per a la part 
o elements inclosos en aquesta categoria, s’admeten exclusivament les accions 
constructives definides com a enderroc i desbrossament en l’article 27. 
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Art. 27. - Accions constructives 

Dins el marc d’intervenció en les masies, cases rurals i altres edificacions a preservar o 
reconstruir que formen el present Catàleg, s’estableixen les següents accions constructives: 

a. Consolidació: 

Es defineix com a consolidació tota acció constructiva encaminada a fer més sòlides 
les parts de l’àmbit de protecció o els elements de què es componen, i que sigui capaç 
de contribuir a la seva durabilitat sense que signifiqui cap alteració dels seus valors. 

Els mínims termes en què s’entén aquesta acció són els de garantir l’estabilitat 
estructural i/o l’estanquitat als agents, tant exteriors com interiors. 

Es distingeixen dos tipus de Consolidació: 

a.1 Consolidació provisional, consistent en tota acció constructiva destinada a garantir 
temporalment l’estabilitat i l’estanquitat de les parts de l’àmbit de protecció o 
dels elements de què es compon. 

a.2 Consolidació definitiva, consistent en tota acció constructiva destinada a garantir 
de forma perdurable l’estabilitat i l’estanquitat de les parts de l’àmbit de 
protecció o dels elements de què es compon. 

b. Reparació: 

Es defineix com a reparació tota acció constructiva destinada a posar en bon estat 
aquells elements de què es compon cada una de les parts de l’àmbit de protecció que 
han sofert un dany o destrucció parcial, contribuint a millorar la seva funció, el seu 
acabat o el seu aspecte estètic, fent que es posin de manifest, sense alterar-se, els 
seus valors reconeguts. 

c. Restitució: 

Es defineix com a restitució tota acció constructiva destinada a retornar a l’estat i/o 
forma que abans tenien els elements de què es compon cada una de les parts de 
l’àmbit de protecció que han desaparegut, sense que l’acció signifiqui cap alteració 
dels seus valors actuals i dintre del respecte a la seva pròpia evolució al llarg de la 
història. 

Qualsevol acció d’aquest tipus ha d’anar acompanyada d’un estudi històric-
arquitectònic que determini l’evolució constructiva i cronològica del bé, per tal que es 
pugui comprovar que el projecte és respectuós amb els valors originals del bé. 

d. Enderroc: 

Es defineix com a enderroc tota acció constructiva destinada a desfer o demolir parts 
de l’àmbit de protecció o elements de què es compon cada una d’aquestes parts, per 
contribuir a què les parts o els elements recobrin la seva estructura, forma o funció, 
original o conseqüència de la seva evolució històrica, sense que aquesta acció malmeti 
la resta de parts o elements els valors dels quals s’ha reconegut. 

e. Instal·lació: 

Es defineix com a instal·lació tota acció constructiva destinada a muntar elements 
tècnics de climatització, electricitat, lampisteria, gas, protecció, salubritat, transport 
o audiovisuals, etc. per a un ús o servei en alguna de les parts de l’àmbit de protecció 
o elements d’aquest àmbit, sense que l’acció signifiqui cap alteració dels seus valors. 
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f. Reforma: 

Es defineix com a reforma tota acció constructiva destinada a modificar les parts de 
l’àmbit de protecció i/o els elements de què es componen i/o les seves relacions, per 
donar-los una nova forma, disposició i/o condició especial, amb l’intent de contribuir 
al seu millorament sense que es malmetin els valors que se’ls han reconegut. Aquesta 
acció constructiva pot incloure les accions definides com a Consolidació, Reparació, 
Restitució, Enderroc i Instal·lació. 

g. Ampliació: 

Es defineix com a ampliació tota acció constructiva destinada a donar major extensió a 
alguna de les parts de l’àmbit de protecció o a aixecar alguna edificació de nova 
planta, d’acord amb els paràmetres establerts, amb la finalitat que aquesta acció 
ajudi a protegir els valors reconeguts. Aquesta acció constructiva pot incloure les 
demés accions constructives definides. 

h. Desbrossament: 

Es defineix com a desbrossament tota acció constructiva destinada a treure la malesa i 
la vegetació que han crescut com a conseqüència de l’abandó temporal o de la 
ignorància dels seus efectes perjudicials en alguna de les parts de l’àmbit de protecció 
i que lesiona ostensiblement els valors reconeguts d’aquesta part. 

 

Art. 28. - Condicions d’ordenació, d’edificació i protecció 

1. Per a cada masia, casa rural i altres edificacions incloses en el catàleg, en les fitxes 6 i 
7 de cada bé catalogat, s’estableixen un conjunt de determinacions d’ordenació i 
d’edificació que en tot cas té caràcter normatiu. 

2. Com a criteri general, es respectarà la volumetria preexistent, els materials i acabats 
originals dels paraments de les façanes i l’estructura compositiva d’aquestes, 
especialment d’aquells elements rellevants que justifiquen la inclusió de la masia, la 
casa rural o altres edificacions en el Catàleg, els quals queden detallats en la fitxa 7 
de cada bé catalogat. Si durant el desenvolupament de les obres, s’identifiquessin 
altres elements arquitectònics o històrics significatius, els quals no estiguessin 
contemplats en la fitxa esmentada, també s’hauran de respectar. 

3. Pel que fa al tractament de les façanes, els projectes de rehabilitació inclouran un 
estudi estratigràfic per a determinar quin és l’acabat original de la façana en relació 
amb el material i el color. En aquest aspecte, les façanes a rehabilitar estaran 
subjectes a les condicions següents: 

a. L’acabat original obtingut de l’estudi estratigràfic serà el que es reproduirà en els 
paraments que es rehabilitin. 

b. No s’admet el repicat dels recobriments originals. 

c. En qualsevol cas els materials d’acabat de les façanes seran els propis de 
l’arquitectura tradicional. 
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4. En la formació de noves obertures i en la reforma de les existents, seran d’aplicació 
les condicions següents: 

a. Es mantindrà la prevalença de la component vertical sobre l’horitzontal, i el domini 
del ple sobre el buit en els paraments. 

b. Els tancaments de les obertures seran preferentment de fusta pintada, admetent-se 
l’alumini anoditzat, de colors integrats en el conjunt de la façana i sempre amb les 
fusteries col·locades dins el gruix de paret. 

c. Les baranes i reixes mantindran la tipologia original, generalment de ferro forjat o 
fos, de balustres ceràmics o de pedra artificial. No s’admeten altres tipologies que 
les tradicionals. 

d. Les persianes exteriors de les obertures seran de corda o batents exteriors de fusta 
pintada amb colors que s’integrin en el conjunt de la façana. No s’admeten 
expressament les persianes enrotllables. 

5. En la rehabilitació i en la formació de noves cobertes inclinades, seran d’aplicació les 
condicions següents: 

a. Les cobertes seran de teula àrab vella o d’aparença similar. Es podran utilitzar 
teules noves per a les canaleres, destinant les velles o d’aparença similar per a les 
teules cobertores. 

 El pendent màxim serà del 30%, no admetent-se el trencament de pla inclinat de la 
coberta per a la formació de terrasses o mansardes. 

b. Es mantindran els ràfecs tradicionals que combinen la rajola ceràmica i/o la teula 
àrab ceràmica. 

c. Les cobertes originalment planes podran mantenir-se. Els acabats de les terrasses 
seran amb peces ceràmiques, no admetent-se expressament deixar vistes les 
membranes impermeables. 

d. Els cossos que sobresurtin de les cobertes de les masies, cases rurals i altres 
edificacions (badalots d’escales, dipòsits d’aigua, xemeneies, panells de captació 
d’energia solar, antenes, etc.) han de quedar integrats en la volumetria de l’edifici 
o ocults. 

e. Les xemeneies es mantindran seguint les tipologies tradicionals. Els nous conductes 
de sortida de fums o ventilació que s’hagin de construir podran ser metàl·lics -
pintats o lacats- , o d’obra arrebossada i pintada. Els colors dels acabats seran de la 
gama dels grisos, marrons, ocres o blancs. No s’admeten les xemeneies o conductes 
de fibrociment, acer inoxidable, materials plàstics o d’altres materials que no 
s’integrin correctament a la masia, casa rural o altres edificacions. 

f. Les canals i baixants vistes de les cobertes seran metàl·liques o ceràmiques. Si són 
metàl·liques s’acabaran pintades o lacades, excepte si es tracta de zenc o coure. 
Els colors d’acabats s’integraran en la coberta o façana. No s’admeten els materials 
plàstics o el fibrociment sense pintar. 

6. En les intervencions admeses, s’haurà de preservar l’estructura tradicional del conjunt 
d’edificacions compreses en l’àmbit de protecció, mantenint lliures de construccions 
les eres i altres espais lliures singulars, i preservant altres elements d’interès existents 
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tals com basses, pous, trulls, arbrats, etc. entre altres elements històrics i que 
caracteritzen cada masia, casa rural o altres edificacions i que es concreten en la fitxa 
7 de cada bé catalogat. 

7. No s’admet en general el pas de conductes i cables d’instal·lacions de serveis públics o 
privats per les façanes, ni la instal·lació d’altres elements com antenes, caixes o 
armaris vistos. Excepcionalment, es podran admetre quan es justifiqui la impossibilitat 
tècnica d’aconseguir altres situacions de pas o d’instal·lació per al correcte 
funcionament dels usos admesos. Qualsevol solució que pugui ser inclosa en 
l’excepcionalitat esmentada serà sempre respectuosa amb el bé protegit evitant 
l’alteració dels seus valors i l’impacte visual sobre aquest. 

8. Dins dels entorns definits en les fitxes 6 per a cada masia, casa rural o altres 
edificacions, no s’admeten especialment els moviments de terres. Excepcionalment 
s’admetran els moviments de terres que es justifiquin per necessitats del 
desenvolupament dels usos agrícoles i forestals, sempre que quedi garantit el 
manteniment de la relació del bé catalogat amb el territori així com l’acompliment de 
les prescripcions específiques contingudes en les fitxes de protecció. 

9. No s’admet la construcció d’elements verticals de tancament que separin espais 
situats dins de l’entorn de la masia, casa rural o altres edificacions definit en la fitxa 6 
de cada bé catalogat. 

10. S’admet la construcció de piscines sotmesa a les condicions següents: 

a. Les piscines seran del tipus descobert i sense aixecar-se més de 30 cm per sobre de 
la rasant del terreny natural. 

b. La làmina d’aigua serà d’un màxim de 40 m2. Aquesta limitació de superfície podrà 
ser superada, en funció de les necessitats específiques, en el cas d’establiments de 
turisme rural, establiments hotelers, establiments que desenvolupin activitats 
d’educació en el lleure i equipaments i serveis comunitaris. 

La maquinària de depuració de les piscines quedarà preferentment soterrada. 
S’admet que la maquinària de depuració es situï en una construcció sobre rasant 
sempre que aquesta s’integri correctament en l’àmbit de protecció i no malmeti els 
valors reconeguts per a la masia o casa rural. 

c. El seu emplaçament es separarà un mínim de 10 m de la façana principal de la 
masia o casa rural i no afectarà cap dels elements tradicionals com poden ser eres, 
basses, pous o elements similars. 

11. Totes les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades han de tenir 
regularitzada la situació administrativa del seu punt d’abastament d’aigua potable. 
Aquelles que es subministrin a partir d’aprofitaments d’aigua procedents de pous o 
lleres públiques, en cas de no disposar de resolució, hauran de regularitzar la situació 
davant de l’Organisme de Conca. En tot cas, s’estarà al que estableix el Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico (RDPH Real Decreto 849/1986 d’11 d’abril) tenint en 
compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de 
20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües. 

Totes les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades que generin aigües 
residuals hauran de tenir un sistema de tractament d’aquestes per la qual cosa hauran 
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de disposar de la corresponent autorització d’abocament emesa per l’Agència Catalana 
de l’Aigua, depenent de l’activitat que es dugui a terme d’acord amb els usos 
admesos. Les masies o cases rurals que no es trobin connectades a la xarxa pública de 
sanejament hauran de complir els criteris establerts a la Instrucció Tècnica Aplicable 
al Sanejament Autònom, aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua amb data 20 de novembre de 2008. 

12. Qualsevol actuació o ampliació de les masies, cases rurals o altres edificacions 
catalogades així com implantació dels usos admesos haurà de respectar el que 
estableix l’article 6 i les Disposicions Transitòries Primera i Segona del Decret 
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

13. Qualsevol actuació associada a les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades 
haurà de complir els “Criteris d’intervenció en espais fluvials” redactats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua el març de 2002 quan es trobin dins l’àmbit d’aplicació de les 
referides directrius. 

14. Es conservaran els elements singulars d’interès arquitectònic, artístic o històric com 
ara festejadors, piques de pedra, forns de pa, campanes de llars i cuines, elements 
pintats o esculpits, paviments tradicionals, premses i altres elements que tinguin 
valors culturals. 

15. En tots aquells aspectes no contemplats en aquestes disposicions particulars i en la 
resta de l’articulat de les Normes urbanístiques d’aquest Pla especial urbanístic, serà 
d’aplicació el que estableix el POUM de Subirats. 

 

Art. 29. - Obres d’ampliació 

1. Les obres d’ampliació dels edificis principals i complementaris delimitats en les fitxes 
6 de cada bé catalogat s’admeten excepcionalment quan així es determini en les 
condicions específiques d’ordenació i edificació contingudes en les fitxes 7 de cada bé 
catalogat, per tal de complimentar els objectius previstos en el POUM de Subirats per 
als sectors de sòl no urbanitzable que inclouen en el seu àmbit masies, cases rurals o 
altres edificacions catalogades, els quals s’han de desenvolupar a través d’un Pla 
especial. 

El Pla especial esmentat prioritzarà la reutilització i transformació dels edificis 
existents abans que l’ocupació de nou sòl amb edificacions, determinarà, dins de 
l’àmbit de protecció, l’emplaçament i superfície de les possibles ampliacions en funció 
dels usos a implantar o ampliar, i contindrà la justificació del volum, superfície i 
situació prevista per a l’ampliació, la justificació de la compatibilitat d’aquesta amb 
la protecció del bé catalogat, les condicions d’ordenació i edificació, i l’estudi 
d’integració arquitectònica i paisatgística. En tot cas, les ampliacions admeses només 
es podran realitzar una sola vegada. 

2. S’admeten petites ampliacions directament relacionades amb el compliment de les 
condicions mínimes d’habitabilitat, les quals en cap cas superaran el 5% de la 
superfície de l’edifici principal. 
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3. Qualsevol altra ampliació d’una masia, casa rural o altra edificació catalogada 
comportarà la recuperació i restauració prèvia o conjunta de l’edifici principal i haurà 
d’estar expressament admesa en la fitxa número 7 de cada bé catalogat. 

4. Les ampliacions permeses es realitzaran sota el principi de composició harmònica del 
conjunt. L’aplicació d’aquest principi no empararà, en cap cas, l’incompliment dels 
paràmetres o limitacions establertes per aquestes normes. 

5. No s’admeten obres d’ampliació que suposin una alçada superior a la de l’edifici 
principal o que distorsionin la volumetria aparent de la masia, casa rural o altra 
edificació, excepte el cas que ho exigeixi el principi establert a l’apartat anterior, o 
l’assoliment de les condicions mínimes d’habitabilitat. En els supòsits anteriors, 
l’alçada de l’ampliació s’haurà de justificar adequadament en el corresponent 
projecte tècnic. 

6. No s’admet en general la construcció de soterranis a excepció de quan sigui necessari 
per al desenvolupament correcte dels usos permesos i quedi garantit l’acompliment de 
les categories de protecció que s’estableix per als elements de les parts de l’àmbit de 
protecció. El corresponent projecte haurà de justificar aquesta circumstància. 

7. Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua, els projectes d’ampliació de 
masies, cases rurals i altres edificacions catalogades incorporaran sistemes d’estalvi 
d’aigua. 

 

Art. 30. - Reconstrucció de masies, cases rurals i altres edificacions catalogades 
en estat ruïnós 

1. El present Pla especial urbanístic inclou en el catàleg de masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable les següents construccions en estat ruïnós: 

Cal Lluís 

Can Bou 

Maset de can Parellada 

Maset de can Ros 

Maset del Rigol 

2. En la documentació continguda en les fitxes 1 i 2, s’acredita per a cada una de les 
masies o cases rurals relacionades en l’apartat anterior, la planta i la volumetria 
existent, a través del corresponent aixecament de plànols de les restes i del 
reportatge fotogràfic. En les fitxes 6 i 7 de cada bé catalogat, s’estableix la 
delimitació de l’àmbit de protecció i les determinacions normatives. 

3. Els projectes per a la reconstrucció de les masies o cases rurals, a més dels documents 
relacionats en l’article 20 de les presents normes urbanístiques, hauran d’incorporar 
un estudi documental històric i arquitectònic suficientment detallat i la justificació de 
la proposta d’acord amb aquest. Igualment, incorporaran un estudi ambiental i 
paisatgístic detallat de l’àmbit i del seu entorn per tal de valorar l’afectació 
ambiental de la seva reconstrucció. 
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Els projectes de reconstrucció donaran compliment tant a les determinacions 
normatives contingudes en les fitxes 6 i 7 de cada bé catalogat com a les que 
contemplen les presents normes urbanístiques, especialment el que determina 
l’article 28. 

 

Art. 31. - Divisions horitzontals i segregacions 

1. D’acord amb l’article 50.3 de la Llei d’urbanisme, si no s’alteren les característiques 
originals de l’edificació s’admet la divisió horitzontal el que inclou tant la seva 
estructura, la configuració dels volums existents, així com aquells elements singulars 
que existeixin a l’exterior de l’edifici. 

2. Respectant aquestes característiques la divisió en propietat horitzontal serà admissible 
quan l’element catalogat tingui un sostre mínim de 350 m2 per a l’habitatge principal i 
150 m2 la mitjana dels altres habitatges, amb un nombre màxim de 4 habitatges en 
total. S’entendran també, dins d’aquest supòsit, aquelles masies, cases rurals i altres 
edificacions catalogades en què, tot i superar el nombre màxim d’habitatges o no 
assolir les superfícies indicades, aquesta divisió s’hagi produït legalment amb 
anterioritat a l’aprovació del present Pla especial urbanístic, o hagi transcorregut el 
temps suficient que impossibiliti la incoació d’accions de protecció de la legalitat 
urbanística abans de l’entrada en vigor del present Pla especial urbanístic. 

3. Quan la divisió horitzontal es realitzi sobre edificacions independents, l’espai exterior 
mantindrà l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritza la col·locació de tanques o 
elements que desfigurin els caràcter unitari del conjunt.  

4. Quan es pretengui la divisió en propietat horitzontal d’un element catalogat 
prèviament ampliat, el sostre ampliat no es prendrà en consideració per a determinar 
els paràmetres anteriorment esmentats. 

5. No s’admet cap segregació de parcel·la o de part d’aquesta compresa dins l’àmbit de 
protecció. 
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CAPÍTOL V.  REGULACIÓ D’USOS 

 

Art. 32. - Usos 

L’article 47.3 de la Llei d’urbanisme estableix que és permès de:  

a. Reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable que calgui 
preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, 
paisatgístiques o socials incloses en el present Pla especial en vista a destinar-les a 
habitatge familiar; a un establiment hoteler amb l’exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de 
restauració, i a equipaments o serveis comunitaris. 

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

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

 

Art. 33. - Definició dels usos 

a. Habitatge familiar 

Es defineixen com a habitatges familiars els allotjaments situats en sòl no urbanitzable 
vinculats històricament a una explotació agrícola ramadera o forestal, o a activitats 
relacionades amb el territori i que acullen una o més d’una família. 

b. Establiment hoteler 

Es defineixen com a establiments hotelers els edificis i instal·lacions que reben la 
consideració d’hotelers en el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments 
d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic en el seus diferents grups i modalitats 
excloent expressament la modalitat d’hotel apartament, o en la legislació sectorial 
que pugui substituir el decret esmentat. 

c. Establiment de turisme rural 

Es defineixen com a establiments de turisme rural aquells que reben dita consideració 
en el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i 
d'habitatges d'ús turístic en el seus diferents grups i modalitats, o en la legislació 
sectorial que pugui substituir el decret esmentat. 

d. Activitats d’educació en el lleure 

Es defineixen com a activitats d’educació en el lleure les d’intervenció educativa en 
situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat que tenen com a 
objectiu contribuir a l’educació integral dels infants, els joves i en general, de les 
persones, a través dels recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps 
d’esbarjo, les quals es duen a terme en cases de colònies, casals, tallers d’esplai, 
aules de natura i similars. 
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e. Activitats artesanals 

Es defineixen com a activitats artesanals les destinades a la producció i transformació 
dels recursos naturals i dels béns de consum vinculats a una explotació agrícola o 
ramadera, realitzades mitjançant processos en els quals la intervenció personal és 
predominant i que estan allunyats de les produccions industrials totalment 
mecanitzades i en grans sèries. Entre aquestes activitats s’inclouen les d’elaboració, 
envasat i emmagatzematge de vins i caves en petites produccions. 

f. Activitats artístiques 

Es defineixen com a activitats artístiques les que desenvolupen la creativitat i 
l’expressió i estan vinculades a l’exercici professional d’oficis artístics, compatibles 
amb el medi rural, com ara: escultors, pintors, ceramistes, restauradors, orfebres, 
músics, etc. 

g. Activitats de restauració 

Es defineixen com a activitats de restauració aquelles que tenen com a objecte 
principal subministrar de manera habitual i mitjançant preu menjars i begudes al 
públic assistent per a ser consumit al mateix local. S’admeten únicament establiments 
de restaurant i de resturant-bar, d’acord amb la classificació d’establiments de 
restauració continguda en el Decret 317/1994 de 4 de novembre. 

h. Equipaments i serveis comunitaris 

Es defineixen com a equipaments i serveis comunitaris les activitats d’interès públic, 
social o comunitari compatibles amb el medi rural que es poden desenvolupar en 
l’àmbit espacial d’una masia o casa rural, independentment de la seva titularitat 
pública o privada. S’admeten únicament els equipaments i serveis comunitaris: 
educatius, assistencials, culturals, associatius i religiosos d’acord amb les definicions 
contingudes en l’article 200 de les normes urbanístiques del POUM de Subirats. 
Igualment, s’admeten els balnearis i establiments de banys i altres activitats 
turístiques no residencials, d’interès públic, social o comunitari, així com els serveis 
annexos. 

 

Art. 34. - Condicions d’ús 

1. Per a cada una de les masies, cases rurals i altres edificacions, en les fitxes 7 de cada 
bé catalogat s’estableixen les condicions específiques d’ús. A més dels usos específics, 
s’admeten amb caràcter general en totes les masies i cases rurals catalogades, els usos 
propis del sòl no urbanitzable: l’activitat agrícola, ramadera, cinegètica i forestal. 

2. Per a la implantació d’activitats d’educació en el lleure i per a l’establiment d’usos 
hotelers, d’equipaments i serveis comunitaris serà obligatòria la redacció del 
corresponent Pla especial, l’objecte del qual serà la justificació de la necessitat del 
nou ús i la compatibilitat d’aquest amb la protecció de la masia, casa rural o altra 
edificació catalogada. Conjuntament amb la documentació adequada als seus 
objectius, el Pla especial aportarà un estudi de viabilitat de la implantació del nou ús i 
un estudi de la mobilitat generada on s’estableixin, en el cas que sigui necessari, les 
actuacions a realitzar i el pressupost d’aquestes. 
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3. La implantació d’activitats hoteleres resta condicionada al fet que la masia o casa 
rural disposi d’un sostre mínim de 700 m2. 

4. La implantació d’activitats artístiques resta condicionada a que aquesta no precisi de 
potència motriu o que la potència necessitada sigui inferior a 18 kW. 

5. La implantació de nous usos admesos en els quals hi hagi pública concurrència s’haurà 
d’adequar al que determina el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 

6. La implantació de qualsevol ús autoritzat i previst per la present normativa 
comportarà l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar la degradació de 
la naturalesa i per aconseguir una integració total en el medi, garantint en tot 
moment la conservació dels elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Amb l’aprovació definitiva del present Pla especial urbanístic, no queden derogats el Pla 
especial urbanístic per construir dos allotjaments rurals a l’edifici de ca la Filomena, proper 
al nucli de Lavern, de Subirats, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 2 d’abril de 2009; el Pla especial de turisme rural a 
l’indret de DS mas Escardó, a can Cartró, al terme municipal de Subirats, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 8 de març 
de 2012; ni qualsevol altre pla especial urbanístic que pugui ser aprovat definitivament abans 
de l’entrada en vigor del present Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i 
altres edificacions en sòl no urbanitzable en el terme municipal de Subirats. 
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