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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Isidre nº 13

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Actualment és un restaurant

Propietat privada

1631026DG3013S0001EG

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge protegit en casc antic (Clau 1hp)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)



Catàlegs de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa dins del nucli antic del carrer de Baix, 
concretament al carrer de Sant Isidre. El seu entorn és 
totalment urbà, i el conformen edificacions de baixa alçada, 
principalment habitatges unifamiliars entre mitgeres.

Descripció / Tipologia

La casa és de planta rectangular, dins la tipologia basilical de 
cos central més alt que els laterals. Consta de planta baixa i 
dos pisos, i ha estat restaurada i reconvertida en restaurant.

Estructura

L’estructura és de murs portants de maçoneria (pedra), i 
forjats originàriament amb bigues de fusta.

Actualment, alguns forjats son de bigues de formigó i voltes 
de ceràmiques (planta baixa), i d’altres son d’entrebigat de 
fusta (plantes superiors).

Coberta

La coberta és inclinada de dues vessants realitzada amb 
teules àrabs i carener perpendicular a la façana principal.

Façana

Actualment, la façana principal ha estat restaurada i s’ha 
arrebossat i pintat de color blanc. Aquesta té un eix de 
simetria molt marcat, on es troba la porta d’accés d’arc 
rebaixat de maó i emmarcada també amb peces de maó. A 
sobre d’aquesta es disposa un finestral amb balcó i barana 
de ferro forjat, i a sobre (obertura de les golfes) un altre 
finestral també amb barana de ferro forjat, però sense balcó
amb voladís. A cada costat de l’eix que marca la porta 
principal, es col.loquen diverses finestres de similar mida, 
amb un cert ordre compositiu.  

La façana lateral es conserva amb la maçoneria de pedra 
vista i té quatre petites obertures quadrades amb reixes de 
ferro en planta baixa i tres obertures rectangulars de 
diferents mides en planta primera.

Interior

L’interior també restaurat, s’ha reformat segons les 
necessitats del seu nou ús (restaurant). 

A la planta baixa cal destaca l’escala de volta catalana que 
dona accés a la planta primera, i el tractament dels 
paraments interiors deixant certes parts amb l’obra de 
maçoneria a la vista. 

El menjador es cobreix amb un forjat de voltes de 
ceràmiques de maó, destacant  el sòcol que mostra la 
maçoneria original del mur.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. 
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de casc antic (clau 
1a)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques.

Can Sidro 3.19 
__________________________________________________________________________________________________
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura i de 
la tipològic de masies i cases rurals del municipi. És 
important per la definició del volum, la imatge global, i com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar el treball de maçoneria de pedra de riu de les 
façanes, encara que durant la rehabilitació de l’edifici es va 
ocultar la façana amb un arrebossat poc apropiat.

Cal fer esment de la composició més o menys simètrica de la 
façana principal, on es destaca la porta d’accés amb 
brancals de maó i arc a plec de llibre. Caldria destacar també
l’acabat dels ràfecs de la coberta.

A la façana lateral també cal remarcar les obertures originals 
fetes amb brancals, llinda i ampit de maó pla.

Desajustos

Cal mencionar la presència d’edificacions i ampliacions 
annexes a l’edifici original que no mantenen ni l’estil ni la línia 
arquitectònica d’aquest, i que formen part de la mateixa 
parcel.la (serveis, cuina,..).

Cal destacar la mala col·locació dels cables i pals elèctrics, 
especialment a la façana principal, de lluminàries, senyals de 
trànsit i cartells, que juntament amb la ubicació d’aparells 
d’aire condicionats a les façanes lateral, i la xemeneia 
d’extracció de la cuina, desmereixen considerablement 
l’aspecte i la imatge de l’edifici.

A la façana lateral també sorprèn una obertura tapiada molt 
precàriament amb peces ceràmiques.

Estat de conservació

El grau de conservació és força bo.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció de la masia és Parcial (C) de 
Conservació amb actuacions condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edifici principal s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
coberta, la façana principal, el conjunt porta-balcó-finestra, 
els valors compositius de la façana del darrera, el material, la 
textura, el cromatisme, i els elements arquitectònic i artístics 
singulars originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar el conjunt i el seu entorn immediat.

En l’exterior  es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; encara que en la 
façana secundaria es permetran altres actuacions que no 
han de suposar  en cap cas l’alteració de les característiques 
i valors de l’element original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest, així com els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia, tubs, aparells d’aire 
condicionat,...). 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Al costat de la ctra. B-143 (C-59) a l’alçada del Polígon 
Industrial Riera de Caldes

Segle XVIII i posteriors reformes. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

En desús, i en estat força ruïnós

Propietat pública (INCASOL). 
Sols pendents de cessió del Pol. Ind. Riera de Caldes a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
No presenta cap referència cadastral.
Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’equipament administratiu - proveïment (Clau 
E3) i cultural - social - religiós (Clau E4)
La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa al peu de l’accés principal de Palau, a tocar 
de l’antiga carretera general. Està envoltat per la zona 
industrial per una banda, i per camps de cultiu per l’altre, 
encara que aquests es troben dins d’un nou sector de 
planejament amb ús industrial.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una masia de planta rectangular; de planta baixa, 
dos pisos i golfes. 

Consta d’un pati, un petit garatge, un molí de vent malmès i 
diverses construccions annexes, entre elles una gran nau de 
construcció posterior dedicada a l’ús ramader.

Estructura

Es conserva l’estructura original de murs portants de pedra 
barrejada amb trams de totxo i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta dels volums principals és inclinada de teula àrab. 
Una part de la coberta de la nau és de teula plana de 
ceràmica i una altra part d’uralita.

El volum principal presenta una coberta de dues vessants 
amb carener perpendicular a la façana principal, i els altres 
volums presenten cobertes d’una i dos vessants segons el 
cas.

Façana

La façana principal es caracteritza per tenir un eix vertical de 
simetria coincident amb el carener i la porta d’accés. Està
arrebossada, encara que part de l’arrebossat ha caigut. En 
planta baixa, al centre, porta d’accés d’arc rebaixat adovellat. 
A cada banda, hi han finestres rectangulars adovellades de 
diferents mides. 

A la planta primera, a sobre de la porta d’accés, hi ha un 
finestral amb balcó amb barana de ferro forjat i treballat i una 
inscripció amb la data 1.784 i el nom de Miquel Vila. A cada 
banda, i coincidint amb les obertures de la planta baixa, hi 
han finestres adovellades també de diferents mides. 
Actualment les finestres de la dreta estan tapiades. 

A la planta segona, les finestres rectangulars i de diferents 
mides també es situen en eix amb les de les plantes inferiors. 
Finalment l’edifici es coronat amb una petita finestra rodona 
amb reixa horitzontal situada a les golfes.

A la façana principal se li adossa a l’esquerra un volum 
rectangular enrassat a façana que copia la tipologia 
d’obertures de la primera planta i consta d’un acabament 
amb barana corresponent a un terrat.

Per contra, a la dreta de la façana principal i separat 
d’aquest, trobem un altre volum rectangular amb coberta 
inclinada a una sola vessant. Una tanca uneix la façana 
principal i aquest volum, tancant així el pati de la finca. 
Aquesta tanca, de maçoneria comparteix el sòcol de la 
façana principal i una gran porta d’arc rebaixat situada al bell 
mig de la tanca s’encarrega de marcar l’accés a aquest pati.

Nau

La nau d’ús ramader es situa a l’est de la parcel·la. El cos 
principal esta format per una gran nau rectangular de 
proporcions allargades. Aquesta consta duna estructura 
d’encavallades que suporta la coberta a dues vessants de 
teula plana de ceràmica i d’uralita, amb carener paral·lel a la 
façana principal. Les façanes de poc valor arquitectònic, 
segueix un ritme de finestres aparellades.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Sobre la porta principal hi ha un balcó i una inscripció amb la 
data 1.784 i el nom de Miquel Vila.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32772
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació
clara de l’arquitectura popular de segle XVIII. El conjunt és 
força important des del punt de vista arquitectònic de 
definició de volums, imatge global i composició de façana, i 
és una mostra dels sistemes constructius i d’ús dels material 
emprats a l’època.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el volum de l’edifici principal 
que presideix el conjunt i la composició simètrica de la 
façana principal. S’aprecia encara l’arrebossat original on 
destaquen, a la façana principal, les finestres i les portes 
amb carreus de pedra regular. 

A la nau d’us ramader ressalta l’estructura d’encavallades 
que subjecta la coberta. 

Caldria destacar també la presència del molí de vent 
metàl·lic.

Desajustos

La mala conservació de la façana en general ha provocat 
que s’hagi desprès part de l’arrebossat original. Cal 
mencionar el poc respecte que s’ha tingut a la façana i a 
l’edificació en general al llarg del temps. Mostra d’això és, el 
sòcol de pedra afegit posteriorment que no lliga amb 
l’estètica de l’edificació original, la coberta d’uralita i la façana 
de la nau que no respecta les línies constructives de l’edifici 
principal, i la presència de construccions precàries a la part 
posterior que confereix al conjunt un aspecte molt descuidat. 

A causa de la mala conservació, part de la coberta de l’edifici 
principal ha caigut i la coberta de l’edificació afegida està
bombada. Cal destacar la mala disposició dels cables i pals 
elèctrics, així com la disposició dels canalons i baixants
vistos en la façana que la fan desmerèixer considerablement.

Estat de Conservació

El grau de conservació és molt precari degut a l’abandó
durant molts anys de l’edifici. S’aprecien esquerdes i 
humitats a les façanes.

Seria necessari de realitzar el més aviat possible la 
restauració d’aquest element, ja que si s’empitjoren les seves 
condicions podria ser irrecuperable.
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En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (el mur de tancament del recinte, 
l’edifici annex,...), només es podran realitzar les actuacions 
de manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol altre intervenció en cap cas suposarà l’alteració de 
les característiques i valors de l’element original.

En la nau es permetran tot tipus d’actuacions, sempre i quan 
es mantingui l’estructura portant, les encavallades i les 
característiques essencials i espacials de l’edifici original. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar al conjunt d’una 
il·luminació adequada

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de la masia és General (B) de 
Conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En el volum principal de la masia s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura 
portant, la coberta, la façana principal i la del darrera, els 
valors compositius de ritme i ordre de les façanes 
secundàries o laterals, el conjunt compositiu de les obertures 
originals de la façana principal, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal, remat de la coberta,...),  
així com tot els elements de l’interior singulars. 

Criteris d’intervenció

S’ha de mantenir també el mur de tancament del recinte amb 
la porta d’accés i l’edifici annex situat a l’altre extrem del pati 
al costat de la carretera; així com l’estructura portant i les 
encavallades de la nau.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de l’edifici principal, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original. No obstant, en 
les façanes secundàries o laterals es podran realitzar noves 
obertures, sempre que no suposi una alteració de la imatge 
actual, de les característiques dels forats i dels valor 
compositius de les façanes. En els espais habitables 
interiors, es podran realitzar també altres actuacions sempre 
i quan no es vulneri la formalització arquitectònica i 
tipològica, el volum, l’estructura portant, les característiques 
essencials de l’edifici original i l’esperit de protecció d’aquest.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carretera de Sabadell C-155, davant de l’antic càmping

Segle XVIII- XIX. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)/ Explotació ramadera

Propietat privada

00100100DG30A0001GD/ 08155A009000130000PK

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21a)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció de l’antiga masia és General (B) i el 
nivell de protecció de la torre-pou és Integral (A)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa lluny del nucli urbà i de qualsevol zona 
residencial. En l’actualitat el seu entorn és totalment agrícola.

Descripció / Tipologia

La masia original era de planta rectangular amb planta baixa 
i pis, però posteriorment es van anar afegint al llarg del 
temps diverses construccions annexes.

Té un gran pati amb una torre que va ser un antic pou.

Al fons de la casa, es troben cossos afegits destinats a 
l’explotació ramadera. 

Estructura

L’estructura original, que encara avui es conserva, és de 
murs portants de maçoneria i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta del cos principal és inclinada de dues vessants 
amb teula àrab i carener paral·lel a la façana principal. A més 
té un petit voladís que fa de ràfec. Les altres, també de teula 
àrab, es divideixen en cobertes a una o dues vessants 
segons el cas.

Façana

Les façanes de la masia original estan arrebossades. Es 
conserven algunes façanes de les construccions afegides 
amb un acabat de maçoneria de pedra de riu. A la façana 
principal de la masia, destaca la porta d’accés amb arc de 
mig punt adovellat. Queda una marca d’un antic escut que ha 
desaparegut. Just a sobre de la porta, hi ha un finestral amb 
balcó i barana de ferro forjat. Al costat dret de la façana, tres 
petites finestres protegides per un ràfec de poca inclinació, 
amb estructura de fusta  i rematat amb teula àrab. La finestra 
de la planta baixa té un arc rebaixat i una reixa de ferro 
entrecreuat. Les dues finestres de la planta primera són 
quadrades i estan ubicades sense cap criteri compositiu. A 
l’esquerra de l’eix de la porta d’accés, hi ha diferents 
obertures amb diferents formes i mides. S’observa una 
finestra amb porticó de fusta en planta baixa amb finestral en 
planta pis situat just a sobre. Sembla que per aquestes 
obertures s’entrava el gra i els cereals als magatzems. A la 
façana lateral, destaca una porta d’accés amb arc de mig 
punt, amb tres esglaons per accedir-hi. A cada banda 
finestres rectangulars i a la planta pis un finestral amb arc de
mig punt amb balcó i barana de ferro treballat i decoratiu.

Interior

En l’interior de la casa es troben dues arcades ben 
conservades. I també cal destacar les restes de dues preses 
de vi.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Aparentment la casa va formar part d’un petit poble on hi 
havia vàries cases. 
Avui únicament queda aquesta.
Es creu que va tenir una capella.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

S’ha realitzat una reforma i la construcció d’un centre de 
recuperació per cavalls.

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32778
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals, i 
de l’evolució de l’arquitectura de Palau. És important per la 
definició del volum, la imatge global, la qualitat dels elements 
arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels sistemes 
constructius i d’ús dels elements arquitectònics emprats en 
aquella època.

Elements a destacar

Destacar de forma general la volumetria del conjunt, i la 
posició o implantació que ocupa en el territori.

Cal destacar la presència i conservació de la porta d’accés 
en forma d’arc de mig punt feta amb maó pla a plec de llibre, 
el conjunt porta-balcó que formen, la coberta de teula àrab, 
la torre de maó del pou,...

Desajustos

Mencionar la mala conservació en general del conjunt, que 
ha produït el despreniment de part de l’arrebossat original de 
les façanes, i que s’hagin trencat i caigut part dels ampits de 
pedra de les finestres.

Sembla que l’estructura de la coberta també està malmesa, 
ja que, s’observa un abombament d’aquesta.

Tant l’estructura original del conjunt com la seva distribució
s’han vist modificades. S’aprecien portes i/o finestres 
tapiades i construccions afegides a posteriori, l’acabat de les 
quals no s’adequa a la imatge de l’edificació original.

Destacar també la presència de construccions precàries a 
mode de porxos, fetes amb estructures metàl·liques i sostres 
d’uralita, que fan desmerèixer considerablement la imatge 
global del conjunt.

Cal mencionar la mala disposició de cables, pals elèctrics, 
lluminàries i antenes de TV dins del recinte de la masia.

Estat de Conservació

El grau de conservació no és gaire bo en general.

S’aprecien esquerdes a les façanes i despreniments dels 
acabats.
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En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (annexes, torre-pou, tanca de 
maçoneria,...) només es podran realitzar les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; i 
qualsevol altre intervenció puntual en cap cas suposarà
l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de l’antiga masia és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades, i el nivell de protecció
de la torre-pou és Integral (A) de conservació estricta.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’edificació principal i els annexes amb una certa entitat 
arquitectònica, s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
coberta, els valors compositius de les façanes, l’element de 
conjunt porta-balcó, el material, la textura, el cromatisme, els 
elements arquitectònic i artístics singulars de les façanes 
(porta principal,...),  així com tot els elements de l’interior 
singulars.

Criteris d’intervenció

S’ha de mantenir en l’exterior: el tancament original del 
recinte, la torre o pou.

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior de l’edifici principal, sols es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; encara que puntualment, es podran realitzar 
noves obertures o petites modificacions de les existents, 
sempre que no suposi una alteració de la imatge actual, de 
les característiques dels forats i dels valor compositius de les 
façanes.

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, i l’esperit de 
protecció d’aquest
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Puig-oriol intersecció Camí de Puig-oriol, en el Barri 
de Can Falguera.

Segle XIII-XVI. Arquitectura popular.

Residencial (masia, casa rural).

Habitatge i taller de cotxes. En estat força ruïnós.

Propietat privada.

01811600DG30E0001DE/ 08155A003000290000PX

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21a)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció de l’antiga masia és General (B) i el 
resta de les construccions protegides Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa fora de tot nucli urbà i residencial, 
concretament al camí de Can Puigoriol, que rep aquest nom 
precisament per ser el camí que condueix directament a 
aquesta masia des d’una rotonda que penja directament de 
la carretera C-59. El seu entorn immediat el formen els 
camps de cultius i terres agrícoles, encara que es troba a 
prop del sector residencial de Can Falguera.

Descripció / Tipologia

Actualment, la masia es troba molt reformada. Originàriament 
es tracta d’una masia de tipologia típica, amb planta baixa i 
pis. Posteriorment s’han anat agregant noves dependències 
per ampliar l’estatge i s’han fet modificacions del volum 
original, com són l’enlairament de dos pisos del sostre per la 
part esquerra i la modificació de l’interior. 

Al costat de la masia es va ampliar el magatzem, on 
s’observen dos estils constructius molt diferents tant a nivell 
compositiu com a nivell dels materials emprats.

Estructura

L’estructura de la masia és de murs portants de maçoneria 
de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

L’estructura del magatzem i annexes, és de murs de maó
massís i d’encavallades i bigues de fusta.

Coberta

La coberta és de dues aigües de teules àrabs a dues 
vessants amb la vessant esquerra partida per un volum 
construït posteriorment de més alçada.

El ràfec és de dues filades de teules.

Façana

La façana principal, orientada a migdia, presenta el típic 
frontal de les masies de la comarca. A les clapes que ha 
deixat l’arrebossat en caure, s’hi poden veure les filades de 
còdols i totxo que formen el mur primitiu. 

En la façana principal, la porta d’entrada principal presenta 
un arc de mig punt adovellat. Al primer pis s’hi troben quatre 
obertures, dues de les quals presenten un tractament 
decoratiu que cal ressaltar. Aquests arcs presenten un acurat 
treball de l’intradós format per arcs motllurats de tipus lobulat 
i motius de decoració d’estil gòtic. La finestra que es troba al 
damunt del portal presenta als extrems de la traceria 
lobulada, dos petits caps esculpits, així com elements florals 
en forma de rosetes a la imposta. 

L’altre finestra, situada a la dreta de la primera, presenta 
elements decoratius de caràcter floral, esculpits a les 
mateixes traceries, i a les impostes de nou rosetes a més a 
més de dos caps d’un gran relleu, juntament amb 
representacions d’animals que semblen gossos. 

A sobre d’aquesta finestra es troba representat un Oriol 
(ocell de plomatge groc viu i ales i cua negres o verdoses, 
que  habita en els boscos caducifolis). Aquesta figuració
podria informar, d’una banda el tipus d’ocell que habita els 
boscos dels voltants i d’altra banda el cognom dels habitants 
de la casa.

Les façanes del magatzem són de maçoneria de maó. 
Destaca l’entrada principal, amb un gran arc rebaixat. Al 
costat, s’observen altres portes secundàries, més petites 
però també amb arc rebaixat. Es disposen finestres en planta 
baixa i planta pis sense gaire criteri compositiu.  

Interior

Fins l’any 1.954 encara es conserva l’antiga cuina amb el 
seu forn de pa i uns escons de fusta a la vora del foc, és a 
dir, la típica cuina catalana.

Quan es va enderrocar aquesta cuina per modificar la planta 
baixa, es va descobrir un rentamans dins la gruixuda paret 
que separava la sala d’entrada de la cuina, del qual s’ignora 
la data. 

L’interior del magatzem, està dividit en subzones per 
emmagatzemar els diferents productes.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Hi ha documents que ja el 1.242 parlen del mas.

En el fogatge de la Parròquia i Quadra de Sant Genís de 
Plegamans del 1.427 surt un Bartomeu Puig-Oriol.

En el fogatge de 1.515 de la Vegueria de Barcelona, en el 
terme de Plegamans, surt anomenat Pere Puig-Oriol que 
posteriorment en el fogatge de 1552 surt com a cap de casa.

Això demostra que els Puigoriol constitueixen una de les 
famílies més antigues del poble, amb l’establiment de la casa 
molt a principis del segle XV. 
Actualment el pati principal fa de taller mecànic i cementiri de 
cotxes.
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De l’edifici magatzem, s’han tapiat algunes portes i finestres 
amb procediments que no s’integren en la façana. La coberta 
es troba en mal estat de conservació, per falta de 
manteniment, i moltes de les teules han quedat despreses.

Per altra banda,  hi han moltes construccions precàries amb 
estructura metàl·lica i sostre d’uralita adossades als volums 
principals, que juntament amb la mala col·locació dels cables 
i pals elèctrics, desmereixen considerablement el conjunt de 
l’edificació.

Estat de Conservació

El grau de conservació és molt dolent.

L’edifici original es troba en pitjor estat de conservació que 
l’edifici magatzem construït posteriorment. 

S’aprecien moltes esquerdes i humitats a tot el conjunt.

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és important des del punt de vista arquitectònic, per 
la definició del seu volum, la imatge global i la composició de 
la façana, així com la qualitat d’alguns elements 
arquitectònics singulars d’aquesta. L’edifici té un gran valor 
històric, i és una peça important com a testimoni tipològic de 
masies i cases rurals, i de l’evolució de l’arquitectura del 
segles XIII-XVI.

El conjunt mostra vàries fases d’èpoques constructives, 
reconeixent fonamentalment un edifici original (masia) i dos 
ampliacions posteriors. 

Protecció i planejament vigent

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de protegit 
d’interès agrícola (Clau 22).

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970

Vila, Marc Aureli / La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble / Edicions 62 / Barcelona, 1980

DALMASES, Núria / JOSÉ, Antoni / L’art gòtic. Segles XIV-
XV / Edicions 62 / Barcelona, 1984

Fullana, Miquel / Diccionari de l’art i dels oficis de la 
construcció / Editorial Moll / Mallorca, 1974

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27537

Elements a destacar

Cal destacar de l’edifici principal (masia) la façana de 
maçoneria de pedra de riu, on destaquen la porta d’entrada 
d’arc de mig punt adovellada, i les dues finestres amb 
treballs escultòrics d’estil gòtic, l’escut o representació d’un 
oriol (ocell) a sobre de la llinda d’una d’aquestes finestres, 
així com el conjunt porta finestra com element arquitectònic 
representatiu d’aquest mas. 

Caldria destacar també l’edifici  que fa de magatzem que es 
caracteritza pel treball de fabrica de maó vist, la porta 
d’accés amb arc a plec de llibre, les portes i finestres amb 
arc de mig punt de maó pla. Destacar també, les arcades de 
la part frontal i lateral de l’edifici. 

A l’interior, es troba l’estructura de fusta o es mantenen les 
encavallades originals.

Desajustos

De forma general, cal mencionar el mal estat de conservació
del conjunt d’edificacions i la falta de manteniment, que 
evidencien la poca sensibilitat de totes les diferents 
intervencions que s’han anat fent a l’edifici, així com el mal 
ús que se’n fa en l’actualitat (taller de cotxes). 

En l’edifici principal de la masia s’ha arrebossat  la façana 
original de maçoneria de pedra de riu amb ciment pòrtland, 
sense tenir en compte els materials originals. 

Algunes de les finestres apareixen tapiades,  i a la porta 
d’accés sembla que li falta un escut a la clau de l’adovellat.

Una heura penja de la façana principal, ocultant part dels 
elements arquitectònics més destacables (finestres 
gòtiques), desmereixent el conjunt de la façana, i a la vegada 
deteriorant els elements singulars. 
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En les construccions i elements annexes que presenten un 
certa entitat arquitectònica (coberts d’obra vista, el mur de 
tancament del recinte, la porta del recinte, ...), sols es podran 
realitzar les actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració; i qualsevol altre intervenció puntual 
en cap cas suposarà una alteració de les característiques i 
valors de l’element original.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...)

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada per tot el conjunt de la 
masia és de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció de l’antiga masia és General (B) de 
conservació amb actuacions limitades.

La protecció de la casa nova, les construccions i elements 
constructius annexes que presenten una certa entitat 
arquitectònica (coberts d’obra vista, mur i porta de tancament 
del recinte) és Parcial (C) de conservació amb actuacions 
condicionades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior del conjunt s’ha de mantenir la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, la 
coberta, les façanes, els valors compositius de les façanes, 
l’element de conjunt porta- finestra, el conjunt compositiu de 
les obertures originals de les façanes, el material, la textura, 
el cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars 
de les façanes (porta d’arc de mig punt, les dues finestres 
gòtiques, l’escut de l’Oriol,...), així com tot els elements de 
l’interior singulars. S’han de mantenir totes les construccions 
annexes. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior  es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; encara que en les 
façanes secundàries i de manera puntual es permetran altres 
actuacions, que no suposaran  en cap cas l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Camí de Can Riera

Segle XVI. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

En desús, en estat totalment ruïnós

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

0337301DG3003N0001ME

Sòl Urbanitzable, inclòs en el SUD-07. Can Riera

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4) i 
esportiu (Clau E5)
La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Parcial (C)
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Davant de la façana hi ha un pou que antigament es 
comunicava per mitjà d’una finestra amb la cuina, des d’on 
es podia treure l’aigua.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Masia documentada en el fogatge de 1470 amb el nom de 
Bernat Riera. 

En el segle XVI (any 1515) apareix la vídua Riera, en el 
corresponent fogatge.

En 1552 figura entre els noms de caps de casa el “d’en 
Riera”. 

El cognom es retroba al llarg dels segles XVIII i XIX.

A final del segle XIX, la propietat fou adquirida per en 
Francesc Feliu Bancells per divuit mil duros; la finca tenia 
una extensió de dues centes quarteres, que equivalen a 
unes seixanta-sis hectàrees.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema de verd públic 
(Clau I).

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, / Func. Enciclopèdia 
Catalana / Barcelona, 1982

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27523

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La construcció es situa fora de tot nucli urbà i residencial, 
concretament es situa en el camí de Can Riera direcció La 
Sagrera. El camí rep aquest nom per ser el vial que portava 
directament a la masia.

El seu entorn immediat el formen sòls no urbanitzables amb 
ús agrícola, encara que es troba en el límit del sòl urbà, 
inclòs en el barri consolidat residencial de Can Riera, 
caracteritzat per construccions de baixa alçada, 
principalment habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Probablement, es tracta d’una masia amb tipologia típica de 
planta rectangular i planta baixa i pis amb un pou davant.

Actualment l’edifici està totalment en runes.

Estructura

Originàriament, sembla que l’estructura era de murs portants 
de maçoneria de pedra de riera i segurament amb forjats 
d’entrebigat de fusta.

Actualment, només es conserven part d’algunes parets i 
alguns elements de les façanes (portes i finestres).

Coberta

La coberta es troba totalment enderrocada, només es 
conserva un petit fragment amb la forma de la vessant de la 
teulada que tenia i el tipus de teula (àrab).

Façana

La masia data de dues èpoques ben diferenciades. La part 
dreta de la façana, que correspon al període més antic i la 
part esquerra.

La façana principal de la casa es troba constituïda per 
construccions diferents en quant a estructuració o disposició. 

Les parets són de pedra de riera, i les obertures de mides 
diferents.

Les finestres de la façana, que correspon a la part primitiva, 
són de forma rectangular emmarcades per carreus amb 
llindes i ampits lleugerament treballats, i la que s’obre 
damunt la porta d’entrada, ostenta un escut amb un 
anagrama de Jesucrist i la data de l’any 1575.

La porta és d’arc rodó de mig punt i adovellat.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric. Es troba actualment en un 
estat totalment ruïnós, només es mantenen un parell de 
parets, però és testimoni de l’historia de la vila de Palau. Per 
les seves restes es poden observar els sistemes constructius 
i materials emprats e l’època. És una peça important com a 
testimoni tipològic de masies i cases rurals del municipi. 

Elements a destacar

Sorprèn la varietat constructiva dels elements que resten en 
peu, degut segurament a diferents èpoques de construcció.

La peça més important que cal destacar, és una finestra amb 
carreus de pedra regular amb emmarcament motllurat, i amb 
un escut a la part superior amb la data de 1.575. 

Ens trobem tres tipus diferents de portes: la porta d’accés 
formada per un arc de mig punt destaca per les grans 
proporcions de les dovelles de pedra i la seva impecable 
conservació; la segona i la tercera, consten d’un arc rebaixat 
a plec de llibre de maó amb brancals també de maó pla, 
essent una molt més ampla que l’altra.

Desajustos

L’estat de conservació ruïnós no permet valorar els possibles 
desajustos.

El desajust més important és la falta de manteniment de tot 
l’entorn, pel que fa a la neteja i fonamentalment la 
desbrossada dels elements vegetals que creixen entre els 
murs i malmeten encara més  les poques estructures que 
queden en peu. 

Estat de Conservació

El grau de conservació és ruïnós.

Seria necessari de realitzar el més aviat possible la 
restauració dels elements que encara queden en peu, ja que 
si s’empitjoren les seves condicions podria esdevenir 
irrecuperables.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció de la masia és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria existent.

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
l’estructura portant, així com tot els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...).

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

Sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració dels elements 
originals que queden en peu.

Es permetrà qualsevol altre tipus d’intervenció en els 
elements no originals, però en cap cas suposarà una 
alteració de les característiques i valors dels elements que es 
protegeixen.

Cal fer esment del pèssim estat de conservació de l’edifici 
original, on part de la façana i de la coberta han caigut, fent  
desmerèixer considerablement l’entorn urbà.

S’observen construccions precàries afegides d’estructura de 
fusta i sostres d’uralita, que també fan desmereixen la imatge 
global. 

De forma general, cal mencionar la mala disposició dels 
cables i pals elèctrics, de lluminàries penjades directament a 
les façanes.

El grau de conservació d’aquest edifici és molt dolent, degut 
possiblement a l’abandó d’aquest durant molts anys, 
presentant un estat ruïnós en alguns punts de la casa.

Seria necessari de realitzar el més aviat possible la 
restauració d’aquest element, ja que si s’empitjoren les seves 
condicions podria ser irrecuperable.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Sol nº 39, cantonada c/ de Bartolomeu Soler

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge familiar)

Propietat privada

1455501DG3015N0001RK

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge protegit en casa aïllada (Clau 6hp)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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A la resta de les façanes es van situant diferents obertures, i 
sembla que més per un criteri de necessitat a l’hora de 
realitzar la distribució interior que no pas buscant una 
harmonia i composició de façana.

Les finestres que donen al pati interior són rectangulars amb 
arcs de maó a plec de llibre. Les finestres que donen a carrer 
són més quadrades i petites i estan rematades per un arc 
rebaixat de maó pla.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 3d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències bibliogràfiques

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

L’edifici es situa en una zona de caràcter residencial, 
concretament al c/ del Sol, fent cantonada amb el c/ de 
Bartomeu Soler i amb el c/ de Can Ceferí.

Es troba a tocar d’un sector de futura creació.

El seu entorn immediat i proper el conformen edificacions de 
baixa alçada, principalment habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Masia composada per diferents volums o cossos disposats al 
voltant d’un pati tancat. 

La funció d’aquest espai interior format pel conjunt de 
volums, era possiblement la d’acollir els animals o estris de 
treballar la terra, i de aglutinar amb aquest espai central tota
l’activitat del mas.

Es pot considerar que aquesta masia entra dins de la 
tipologia basilical, amb el cos central més elevat que els 
laterals. Edifici de planta aproximadament rectangular 
compost per planta baixa, planta pis i golfes.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portant de 
maçoneria (pedra) i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La coberta de l’edifici principal és inclinada a dues vessants 
de teula àrab i carener perpendicular a la façana principal.

Les cobertes dels cossos adjacents que conformen el 
conjunt són inclinades a una sola vessant i amb teula àrab, 
fent pendent cap a l’interior de pati.

Façana

Les façanes es caracteritzen per l’austeritat, encara que la 
utilització de diferents materials, sense cap mena de criteri, a 
l’hora de fer reformes o rehabilitacions les fan desmerèixer 
considerablement.

En general destaca el treball de maçoneria de pedra de riu 
del conjunt de l’edificació. 

A la façana principal es situa la porta d’accés d’arc rodó amb 
carreus de pedra plana, a sobre de la qual hi han dues 
finestres rectangulars amb arc de maó a plec de llibre, una a 
cada planta (planta primera i planta segona). 
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i 
de l’evolució de l’arquitectura de l’època. 

És important per la definició del volum, la imatge global, la 
qualitat dels elements arquitectònics de la façana, i com a 
testimoni dels sistemes constructius i d’ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar la composició del conjunt format per volums 
juxtaposats que tanquen un pati interior.

El tipus constructiu emprat basat en els murs portants de 
maçoneria de pedra de riu i obertures de brancals i llindes de 
maó pla, donen al conjunt una imatge força característica i 
singular. Algunes de les llindes són fetes d’arc rebaixat de 
maó pla, i d’altres a plec de llibre segons el cas.

Finalment un dels elements més singulars és la porta 
d’entrada, formada per un arc de mig punt amb carreus de 
pedra de dimensions i formes molt variades. 

Desajustos

S’aprecien varis desajustos. El primer que és l’ampliació en 
alçada d’una de les taulades del volum principal, executat 
amb un sistema constructiu que no segueix l’original i per 
tant desvalora el conjunt. En el moment en que es fa aquesta 
ampliació també s’obre una finestra a la façana principal en 
planta primera amb el sistema constructiu emprat en 
l’ampliació.

En la mateixa façana principal, s’observa una obertura 
tapiada amb maçoneria, al costat esquerra de la porta 
principal, amb la llinda a de maó pla a plec de llibre.

També cal destacar la presència d’una finestra tapiada en el 
volum lateral, com d’altres obertures més petites a la resta 
del conjunt. Per tapar-les s’han utilitzat varies tècniques, amb 
maons de diferents tipus, i desvirtuant encara més el conjunt.

També cal parar atenció en les pilastres i el mur de fàbrica 
de maó que s’ha construït posteriorment per delimitar la finca 
i que no concorda amb l’edifici. Finalment, la mala disposició
de cables i elements elèctrics, desmereixen 
considerablement la imatge de l’edificació.

Estat de conservació

El grau de conservació de l’edifici no es gaire bo. S’aprecia 
una manca de manteniment i marques d’humitat a les parts 
de l’edificació que estan en contacte amb el terra.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, les característiques 
compositives de la façana, el material, la textura, el 
cromatisme, els elements arquitectònic i artístics singulars de 
les façanes (finestres, porta principal,...),  així com tot els 
elements de l’interior singular i originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i puntualment es 
permetran altres actuacions, que no han de suposar  en cap 
cas l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest, així com els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Sol nº 23, cantonada c/ de Pau Casals

Any 1.942 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge familiar)

Propietat privada

1453301DG3015S0001OE

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge protegit en casa aïllada (Clau 6hp)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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Les façanes de les edificacions auxiliars presenten un acabat 
de maçoneria de pedra de riu amb elements estructurals 
vistos fets de maó, on destaquen les finestres i finestrals 
amb arc de maó pla.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No es troba en cap inventari de patrimoni cultural

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 3d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

L’edifici es situa al carrer de Pau casals, fent cantonada amb 
els carrer del Sol i de Can Ceferí, encara que l’entrada 
principal és pel c/del Sol. 

Es situa en una zona urbana de caràcter residencial, 
formada per edificacions de baixa alçada principalment 
d’habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Masia de tipologia catalana, de planta rectangular. El conjunt 
està format per una edificació principal, que correspon a la 
casa i edificacions auxiliars que devien servir per 
emmagatzemar les eines del camp i com a quadres pels 
animals.

L’edifici principal es composa de planta baixa, planta pis i 
golfes, mentre que les edificacions auxiliars són de planta 
baixa i planta pis.

Estructura

L’estructura original és de murs portants de maçoneria 
(pedra) i forjats unidireccionals.

Coberta

La teulada de l’edificació principal és de dues vessants, 
realitzada amb teula àrab, i amb carener perpendicular a la 
façana principal. 

Les altres edificacions auxiliars que presenten un joc 
volumètric de diferents alçades, tenen la coberta inclinada 
fonamentalment de dues vessants i de teula àrab.

Façana

La façana de l’edifici principal és completament simètrica. En 
la part central trobem la porta amb arc rebaixat  que segueix 
l’eix vertical amb una obertura en el segon pis, un finestral 
amb un balcó de ferro forjat, i amb una petita obertura a les 
golfes amb un arc rodó i un treball d’ornamentació al voltant.

A banda i banda de la porta d’accés a la masia trobem dues 
finestres rectangulars idèntiques protegides per unes reixes, 
seguint el mateix estil que el balcó de la planta pis. Seguint 
l’eix vertical en el segon pis, també trobem dues finestres 
rectangulars més petites que les de la planta baixa. 

La façana principal de l’edifici té actualment un acabat 
d’arrebossat i pintat de to cremós bastant precari, que ha 
caigut en algunes parts, degut a la falta de manteniment.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

El conjunt és una mostra important del tipus d’edificació de 
mitjans del s.XX, i alhora un testimoni dels sistemes 
constructius i d’ús dels elements arquitectònics. És molt 
interessant des del punt de vista arquitectònic la definició de 
volums, imatge global, composició de les façanes i qualitat 
de la construcció.

Elements a destacar

La configuració general dels volums amb el pati davanter, és 
un fet a destacar, com també ho és de forma general el 
treball de maçoneria de pedra de riu en l’edifici principal i la 
combinació d’aquesta amb l’obra de maó dels volums 
adjacents.

Caldria remarcar també la composició de la façana principal, 
d’obertures regulars i endreçades amb eix de simetria així
com la cornisa decorativa de la coberta. 

A les edificacions auxiliars, cal destacar també la composició
de les obertures fetes amb brancals, llindes i cantoneres de 
maó pla.

Desajustos

S’aprecien alguns desajustos respecte a l’estat original. 

A les edificacions auxiliars, s’han tapiat algunes de les 
finestres i finestrals i s’ha aixecat una mica més la coberta 
d’una de les edificacions amb un sistema constructiu diferent.

Cal destacar també la mala disposició de cables i elements 
elèctrics i de les antenes de TV, així com la mala col·locació
d’un dipòsit d’aigua i la mala integració dels canalons i 
baixants que desmereixen considerablement la imatge de 
l’edificació. 

Estat de conservació

El grau de conservació és bo, encara que la manca de 
manteniment permanent fa que caigui l’arrebossat en alguns 
punts.

No hi ha fissures ni esquerdes ni marques d’humitats 
visibles.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, la façana principal simètrica, la 
formalització compositiva de les altres façanes, el material, la 
textura, el cromatisme, els elements arquitectònic i artístics 
singulars de les façanes (finestres, porta principal,...),  així
com tot els elements de l’interior singular i originals.

Criteris d’intervenció

Eliminar en les façanes els elements sobreposats que 
desmereixin la imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). 

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i puntualment es 
permetran altres actuacions, que no han de suposar  en cap 
cas l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest, així com els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). 
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Localització:º

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Oleguer cantonada c/ de Montjuïc

Arquitectura popular

Residencial (casa rural)

En desús, en estat força ruïnós

Propietat privada

0942203DG3004S0001XT

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge protegit en casa aïllada (Clau 6hp)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

L’edifici es situa en el barri de Montjuïc, al c/ de Sant 
Oleguer, entre la Riera de Caldes i La Sagrera, davant de 
Can Cinto. En una zona de caràcter totalment residencial, 
formada per edificacions de baixa alçada, principalment 
habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una petita casa rural de planta rectangular 
composta de planta baixa i planta pis.

Estructura

Es conserva l’estructura original de murs portant de 
maçoneria de pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La teulada a una vessant està realitzada amb teules àrabs 
fent pendent cap a la façana principal.

Façana

La façana conserva l’acabat de maçoneria de pedra de riu 
encara que sembla que s’hagi arrebossat posteriorment però 
que a causa del mal estat de conservació hagi anat caient.

La façana principal presenta dos eixos de composició a partir 
dels quals s’ordena la façana i es distribueixen les obertures. 
A l’esquerra, en planta baixa, es situa la porta d’accés 
rectangular i a la dreta una petita finestra també rectangular 
amb reixa. A la planta primera s’ubiquen dues finestres amb 
arc de maó pla que es reprodueix simètricament a dreta i 
esquerra.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric important.  L’edifici no destaca pel 
seu gran valor arquitectònic ni escultòric, però és un 
testimoni representatiu de l’arquitectura popular de l’època, 
on queda patent l’austeritat del sistema constructiu i dels 
materials emprats en aquella època. És important per la 
definició del volum i la imatge global.

Elements a destacar

Es pot destacar de forma global la maçoneria de pedra de riu 
encara que no es conserva gaire bé, i la composició de les 
façanes, regulars, endreçades i austeres.

A la façana principal tant els brancals com els arcs rebaixats 
de les finestres i la porta són de maó pla, així com les 
cantoneres de l’edifici.

Cal remarcar també la presència d’una placa ceràmica amb 
motius religiosos situada a l’eix de la façana principal.

Desajustos

Cal destacar la modificació de la porta principal, reomplint
interiorment tant els brancals com la llinda de la porta, 
passant de ser d’arc rebaixat a forma rectangular. 

També cal fer atenció a la construcció d’un volum allargat i 
de planta baixa amb coberta d’uralita i tancament principal de 
materials lleugers i pintats de blanc, que sembla utilitzar-se 
de cobert al costat de la nova pista de basquet, que 
desmillora la façana principal.

Estat de conservació

El grau de conservació de la masia és bastant dolent. 
S’aprecien fissures a totes les façanes de la masia, el 
desgast del morter deixant  massa a la vista els còdols, i un 
cert grau d’humitat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques 

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No es troba en cap inventari de patrimoni cultural

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 12d2).

Intervencions

S’està realitzant una rehabilitació inegral.

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipològica, 
el volum, l’estructura portant, la composició de la façana, el 
material, la textura, el cromatisme. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; i puntualment es 
permetran altres actuacions, que no han de suposar  en cap 
cas l’alteració de les característiques i valors de l’element 
original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i quan no es vulneri la formalització
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, les 
característiques essencials de l’edifici original, l’esperit de 
protecció d’aquest, així com els elements singulars.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ Joiers, en Polígon Industrial Boada Vell, dins del recinte 
de l’empresa Wurth

S XX (restauració integral actual)
Arquitectura popular (originàriament)

Residencial (masia, casa rural)

Oficina/sala reunions/exposicions de l’empresa Wurth

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

No hi ha referència cadastral

Sòl Urbà Consolidat (Polígon industrial Riera de Caldes)

Sistema d’equipament cultural - social - religiós (Clau E4)

La categoria de protecció és BPIM

El nivell de protecció és Parcial (C)



Catàlegs de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Grau                                                3.27 
__________________________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

En el fogatge de Palau de l’any 1515 es va trobar ja el 
cognom de Grau.
L’any 1552 apareix el cognom en un llistat de noms de caps 
de casa.
L’actual construcció és totalment nova, ja que fa pocs anys 
es va realitzar una reconstrucció total de l’antiga masia per 
trobar-se en molt mal estat  de conservació. Només la 
finestra que es troba a la façana principal, i les restes de 
pedra de la porta d’entrada són originals de la masia 
enderrocada.
Actualment aquesta masia és propietat de l’Ajuntament, i es 
troba en concessió administrativa a favor de l’empresa 
Wurth.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà (polígon industrial Riera de Caldes) i 
qualificat de sistema d’equipament cultural (Gc)

Intervencions

S’ha realitzat una rehabilitació integral

Bibliografia

BUSQUETS I MOLAS, Esteve. / Plegamans: una història de 
deu segles. / Barcelona, 1970
Gran Geografia Comarcal de Catalunya, / Fund. Enciclòpedia
Catalana / Barcelona, 1982
Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27532

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici és situa al mig de la zona industrial de Palau, dins 
del recinte de l’empresa Wurth. 

Descripció / Tipologia

La masia originàriament tenia una estructura típica 
rectangular de planta baixa i pis. En l’actualitat d’aquella 
masia original pràcticament no en queda res, només s’han 
conservat alguns elements a mode de recordatori en la 
façana principal i possiblement alguns murs de pedra. 

Estructura

L’estructura original era de murs portants de maçoneria de 
pedra i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

La teulada és d’escassa inclinació, amb coberta de teula 
àrab a dues aigües i carener perpendicular a la façana.

Façana

Actualment, la construcció és pràcticament nova; i per tant, 
les façanes no guarden l’aspecte original. 

Per començar, cal mencionar que s’han arrebossat i pintat 
d’un color terrós, però s’ha deixat una franja per la part baixa 
de parets a mode de sòcol de pedra, possiblement com a 
recordatori de l’antiga construcció, encara que d’aquesta 
originàriament no en queda res, ja que ha estat totalment 
desfigurada.

Les obertures són totes d’una gran senzillesa. En la façana 
principal, la porta d’accés rectangular conserva en els 
brancals, les pedres vistes de la façana original, així com la 
llinda de fusta. 

Igualment, la finestra que es troba a sobre a la planta pis, 
també conserva l’adovellat de pedra (és aquesta finestra 
l’únic element original que es conserva en perfecte estat). 
Les altres obertures tant de la façana principal com de les 
façanes laterals són totalment noves i de mides diverses.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un cert valor històric, com a mostra d’elements 
arquitectònics utilitzats en una època.

Elements a destacar

Només és possible destacar els brancals de pedra de la 
porta d’accés, i la finestra situada a sobre d’aquesta, 
formada per  carreus de pedra amb un cert treball escultòric 
a remarcar.

Desajustos

El principal desajust és que amb la intervenció realitzada en 
aquesta masia fa uns anys es va pràcticament enderrocar la 
totalitat d’aquesta, quedant molt pocs elements de la masia 
originals (només part de la porta d’entrada i la finestra 
superior).  

Estat de Conservació

El grau de conservació de la masia és molt bo, ja que ha 
sofert fa uns anys una intervenció que pràcticament es va fer 
nova.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

En aquest edifici només es proposa mantenir els elements 
originals estructurals, els brancal de pedra de la porta 
principal d’entrada, i la finestra situada a sobre d’aquesta.

Criteris d’intervenció

En l’edifici es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució i reconstrucció, sempre que no suposi una 
alteració del volum, de la imatge original, i de les parts 
originals (finestra, brancals de la porta, murs,....).

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element. Eliminar en les façanes 
els elements sobreposats que desmereixin la imatge de 
l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar a l’edifici d’una 
il·luminació adequada.
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4. Edificis d’habitatges
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ Montjuïc nº31

S. XX (any 1.926). Noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Propietat Privada

0744304DG3004S0001GT

Sòl Urbà Consolidat 

Zona cases aïllades parcel·la mín. de 600 m2 (Clau 6d2)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en el Barri de Montjuïc, en una zona 
residencial totalment consolidada. El seu entorn està format 
per edificacions de baixa alçada, majoritàriament 
d’habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Casa d’estiueig d’estil noucentista de planta rectangular, amb 
planta baixa i dos pisos.

Estructura

Es conserva l’estructura original de murs portants de maó i 
forjats d’entrebigat de fusta.

Cal destacar els cavallets dels quatre vessants del sostre, 
que van ser construïts a terra i pujats després amb una grua, 
cosa inusual a l’època.

Coberta

La coberta és inclinada a quatre vessants, realitzada amb 
teula àrab, i embigat de fusta, deixant un generós ràfec en 
voladís, amb un tractament formal i plàstic de línies 
clàssiques.

Façana

En totes les façanes el repartiment d’obertures es produeix 
totalment harmònica. Les finestres i balcons de les façanes 
es troben tots decorats amb la tècnica de l’esgrafiat.

En la façana principal trobem la porta flanquejada per dues 
grans finestres d’arc rebaixat. La façana accentua la seva 
simetria, situant al centre la porta que segueix en eix vertical
juntament amb l’esgrafiat de la planta primera i l’òcul del 
segon pis. Per sobre de la porta hi ha una motllura que 
recorre tota la casa i separa la planta baixa de la resta de 
l’edifici.

Al primer pis hi ha dues finestres d’arc rebaixat i al centre 
una escena esgrafiada que representa un caçador i un 
pescador, possiblement activitats típiques de la contrada o 
aficions del propietari de la casa. A les golfes trobem un òcul
flanquejat de dues finestres.

Totes les obertures estan envoltades d’esgrafiats, amb 
motius vegetals i animals. En les cantoners la mateixa 
tècnica imita el disseny de pedres cantoneres. També podem 
trobar dibuixos en rectangle amb alternança d’elements 
romboïdals.

En la façana de migdia, a la planta baixa, es pot veure la 
porta emmarcada per dos grans finestrals. 

Al primer pis hi ha una obertura d’arc rebaixat que dona a 
una gran balconada que ocupa tot l’ample de la façana. En 
un costat, trobem un rellotge de sol esgrafiat i una Diana 
caçadora, representant a la Pilar, deessa romana de la 
naturalesa salvatge, que prové de l’Artemis grega. I 
finalment, al tercer pis, en eix amb l’obertura que dona a la 
balconada, es situa una finestra rectangular. 

En la façana nord les obertures segueixen el desnivell de 
l’escala interior. Cal destacar les cantonades de l’edifici, 
decorades també amb esgrafiats, en aquest cas geomètrics.

Interior

L’interior està realitzat amb fusta de melis. Es conserven els 
terres originals i l’escala de fusta.

En la planta baixa, originalment, hi trobàvem en entrar, 
l’escala de fusta a mà dreta i tres portes que conduïen a la 
saleta, al menjador i a la cuina respectivament.

Posteriorment es va tirar a terra la paret que dividia la saleta
del menjador fent un sol espai. 

En el primer pis hi trobàvem tres dormitoris, l’oratori, que 
correspon a la finestra circular de la façana de ponent, i un 
bany. L’oratori es va destruir durant la guerra quan els 
obligaren a cremar el retaule que hi havia i eliminar qualsevol 
resta de la capella. En el seu lloc s’hi feu un altre dormitori. 
En el segon pis hi trobem cinc dormitoris més i un petit 
lavabo que té com a finestra la obertura circular que dóna a 
la façana principal.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les obres noucentistes més importants del 
municipi de Palau-solità i Plegamans. L’edifici té un gran 
valor històric,  arquitectònic i artístic. És una peça important 
com a testimoni tipològic (casa d’estiueig senyorial), i de 
l’evolució de l’arquitectura de principis del segle XX. 

La casa és important des del punt de vista arquitectònic de 
definició de volums, imatge global, composició de la façana,   
així com pels diferents elements de decoració d’aquesta 
(esgrafiats).

Elements a destacar

L’aspecte global d’aquesta casa exemplifica la incidència 
dels gustos clàssics sota l’esperit nacionalista que dominava 
en el moviment noucentista.

Tots els esgrafiats de la façana son d’una gran riquesa 
artística. Destacar el de la façana principal que mostra dues 
figures masculines (pescador i caçador) envoltades de 
vegetació, el de la façana de migdia que mostra la deessa 
Diana i un rellotge de sol, així com els diferents esgrafiats 
florals de figures d’animals,... Destacar en el pati la “peixera”
(font aixecada de terra per columnes el·líptiques de maó) i la 
capelleta de la façana. 

També destacar l’interior de la casa que sembla que no hagi 
passat el temps, ja que es conserva segons el seu aspecte 
original. 

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Cal mencionar la mala col·locació del cables elèctrics que fan 
desmerèixer considerablement la imatge de la casa.

Estat de Conservació

El grau de conservació general és acceptable, excepte la 
miranda que es troba en estat totalment ruïnós. Hi ha 
esquerdes en la façana i en l’interior de la casa, així com 
algunes zones amb humitat. S’hauria de fer un manteniment 
més exhaustiu de l’edifici.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Edifici projectat per Francesc Folguera i Grassi a l’any 1926, 
com a casa d’estiueig.

Anys més tard es van tancar les galeries per aïllar del fred a 
l’hivern.

Francesc Folguera fou un dels arquitectes més importants de 
principis de segle XX, d’estil noucentista, segons Ràfols 
pertanyia al grup d’arquitectes que fusionaren el popular i el 
brunellesquià, imposant la tendència mediterrània.

El disseny dels esgrafiats també és de la mà del mateix 
arquitecte, així com tot el jardí, amb la font aixecada sobre 
columnes de maó el·líptiques i la miranda, actualment quasi 
enderrocada. En el disseny i la construcció de la casa s’hi 
van emprar els mètodes més innovadors, per exemple les 
dobles parets com a mètode d’aïllament.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

JARDÍ, Enric / El novecentismo catalán / Es. Aymà / 
Barcelona, 1980

MIRALLES, Francesc / L’època de les avantguardes, 1917-
1970 / Edicions 62 / Barcelona, 1983

RÀFOLS, Joan Francesc / Diccionario biográfico de artistas
de Catalunya, Valencia y Baleares. / Ediciones Catalanas. La 
Gran Enciclopedia Vasca. / Barcelona. Bilbao, 1980

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27513
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes originals, totes les 
obertures originals amb els seus respectius esgrafiats i el 
remat o voladís de la coberta. S’ha de mantenir el material, la 
textura i el cromatisme de la façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals, els 
paviments, l’escala com a element vertical de comunicació,...   

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. Tant en l’exterior 
com a l’interior de la casa sols es permetran les actuacions 
de manteniment, consolidació, conservació i restauració; així
com en l’interior, de reforma i rehabilitació en algunes 
dependències de serveis (banys i cuina); sempre i quan no 
s’alteri la imatge global, les característiques i valors de 
l’element a protegir.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, 
contenidors,...). Eliminar en les façanes els elements 
sobreposats que desmereixin la seva imatge (instal·lacions, 
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...).



Catàlegs de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Ca n’Estudis                                                         4.02 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda Catalunya nº203, cantonada c/ de la Riereta

S XX (any 1.920). Modernista

Residencial (habitatge unifamiliar)

Residencial / comercial / oficines / bar

Propietat privada

1743218DG3014S0001EO

Sòl Urbà Consolidat

Zona en front ordenat segons alineació a vial (Clau 2a)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba inclòs en el Conjunt històric de les Cases 
Noves, i es situa molt a prop del centre urbà, concretament a 
la cantonada entre l’Avda. de Catalunya i el c/ de la Riereta.

El seu entorn urbà el formen edificis de baixa alçada, ja 
siguin cases unifamiliars entre mitgeres o edificis de planta 
baixa i dues plantes pis com a màxim.

Descripció / Tipologia

Casa d’estil modernista malgrat haver patit modificacions 
estructurals en les darreres dècades. És de planta 
rectangular. Consta de planta baixa, pis superior i terrat a 
l’Avda. de Catalunya, però de planta baixa i dos al c/ de la 
Riereta, degut a la diferencia de desnivell entre l’Avda. de 
Catalunya i el c/del Comerç.

Estructura

L’estructura és de murs portants ceràmics (maó) i forjats 
unidireccionals.

Coberta

La coberta original era inclinada a dues vessants amb teula 
àrab i carener perpendicular a la façana principal. Actualment 
s’ha convertit en terrat de coberta plana.

Façana

La façana destacava originàriament per la seva simetria, 
però actualment una de les obertures de la planta baixa s’ha 
ampliat per ubicar-hi un local comercial. En planta baixa hi 
han dues obertures, la del local comercial i la porta d’accés a 
la casa. En planta primera, es situen ordenadament i segons 
els dos eixos de composició de la façana, dos balcons amb 
barana de ferro forjat. Les tres obertures originals, presenten 
la mateixa forma de llinda (forma orgànica lobulada) i el 
mateix element ceràmic decoratiu a mode de mosaic.

Destaca el remat de la façana, amb formes orgàniques que 
servien per ocultar la coberta original. 

A la façana lateral, en planta baixa trobem diferents 
obertures quadrades i rectangulars de diferents mides, degut 
a les diferents intervencions no gaire encertades que s’han 
anat realitzant. A la planta primera es repeteixen les 
obertures de la façana principal, en forma i mida, però sense 
balcó, on hi ha dues que s’han tapat posteriorment.

En el cos que correspon a la caixa d’escala, hi han quatre 
obertures més estretes en forma d’arc rampant. A sobre 
d’aquestes s’observa una inscripció amb la data 1.906. 

I finalment destacar, el coronament de la façana que fa 
d’ampit de la coberta plana transitable, de formes 
orgàniques.

Actualment les façanes estan arrebossades i pintades amb 
dos colors. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Al segle XX l’afluència de barcelonins als balnearis de 
Caldes va fer millorar els transports.
Entre el 1849 i el 1851 es va construir la carretera nova 
(actual Av. Catalunya), i més tard, el tren de Caldes 
travessava el municipi.
La carretera i el tren van crear un nou nucli de població, les 
Cases Noves, on es troba actualment Ca n’Estudis.

Protecció i planejament vigent

Actualment declarat BCIL.
Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de casc antic (Clau 
1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32786
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les obres modernistes més importants de la vila de 
Palau. L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una 
peça important com a testimoni tipològic de casa entre 
mitgeres en cantonada, i de l’evolució de l’arquitectura de 
principis del segle XX. És important des del punt de vista 
arquitectònic de definició de volums, imatge global, 
composició de la façana, així com pels diferents elements 
arquitectònics de decoració de la façana de l’edifici, 
d’inspiració clarament modernista.

Elements a destacar

Cal destacar tots els diferents forats amb formes orgàniques 
(finestres, portes,...), el singular i original coronament a 
manera de barana amb formes lliures i sinuoses, les llindes 
decorades amb trencadís de ceràmica.

Desajustos

Els desajustos més importants son deguts a la manca de 
sensibilitat a l’hora de realitzar les diferents intervencions.

Principalment, destacar les obertures tapiades de la façana 
lateral, i l’obertura de nous forats o l’augment d’algun 
existent, sense seguir els criteris de composició, forma i 
dimensió de l’element original.

Cal mencionar la mala col·locació dels pals, cables elèctrics i 
de telefonia, de les lluminàries públiques penjades 
directament a les façanes, dels cartells comercials, dels 
baixants, dels aparells d’aire condicionat, del tub d’extracció
de gasos, de les antenes de televisió, de les senyals de 
tràfic,..., que desmereixen considerablement l’aspecte i la 
imatge general de l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació no és gaire bo, principalment per la 
falta de manteniment i de sensibilitat alhora de realitzar les 
diferents intervencions que s’han anat realitzant en el 
transcurs dels anys.

S’aprecien esquerdes, humitats i despreniments de l’acabat 
de façana (arrebossat) en la façana lateral.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta casa modernista és de 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), mantenint la categoria de 
protecció existent.

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
actuacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior de l’edifici principal que fa cantonada, s’ha de 
mantenir el volum, l’estructura portant, els criteris compositius
originals, totes les obertures originals d’estil modernista i el 
remat o coronament a manera de barana també d’estil 
modernista. S’haurà de respectar el material i la textura de 
les façanes. També s’hauran de mantenir els elements 
interiors singulars.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. En l’exterior de 
l’edifici en cantonada, sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració de les 
façanes en les seves parts originals; així com de substitució i 
reconstrucció de forats no originals i reposició d’aquests 
segons els criteris compositius originals, sempre que no 
suposi una alteració de les característiques i valors de l’edifici 
original.

En els espais interiors es permetrà qualsevol tipus 
d’intervenció sempre que no suposi la destrucció dels 
elements singulars modernistes que hi puguin haver, i 
l’alteració de l’exterior de l’edifici principal.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici, tenint cura de les façanes veïnes, per tal 
que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i 
competir amb la façana en qüestió. Mantenir l’entorn urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure
d’elements que puguin desmerèixer la imatge de l’edifici 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,...). Eliminar 
en les façanes els elements sobreposats que desmereixin la 
imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia, antenes, 
xemeneies, senyals, ròtols, enllumenat públic,...). Dotar a 
l’edifici d’una il·luminació adequada. Recuperar la forma i la 
dimensió d’algun dels forats, i les línies compositives de les 
façanes segons els criteris originals.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Ctra. de Sentmenat, davant del cementiri de Palau-solità, 
al costat del Barri de Can Duran

S. XX (any 1.909). Modernista

Residencial (ampliació de la masia o casa rural)

Residencial (casa rural)/ Restauració

Propietat privada

08155A001000370001AG / 08155A001000370000PF

Sòl No Urbanitzable

Zona agroforestal d’especial valor (Clau 21b)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

Situada cap a la part de ponent del terme de Palau-solità i 
Plegamans. L’edifici es troba allunyat del nucli antic, en una 
zona de caire totalment rural, envoltada de terres agrícoles.

S’arriba per un camí que s’inicia a la carretera de Sentmenat 
quasi davant del cementiri de Palau-solità.

Descripció / Tipologia

Casa d’estil modernista amb tendències noucentistes, 
ubicada al costat de la Masia de Can Duran. Tipològicament 
aquesta edificació pertany als masos totalment reformats, 
ampliats o fets de nova planta i construïts com a cases de 
segona residència (cases d’estiueig), totalment deslligats de 
l’activitat agrícola.

La casa és de planta rectangular, de planta baixa, pis i 
golfes, i un soterrani.  

Encara que els estils arquitectònics i els materials d’acabats 
d’aquesta casa i l’antiga masia de Can Duran siguin molt 
diferents, les dues edificacions casen molt bé entre elles, i 
formen un conjunt força harmònic.

Estructura

Originàriament, consta d’estructura de murs portants de 
ceràmica i forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta inclinada a quatres vessants i teula àrab, amb 
carener perpendicular a la façana principal.

Façana

Els paraments es troben tots arrebossats en les seves quatre 
façanes, existint com a únic element decoratiu 
l’emmarcament de maó de les diferents obertures de les 
finestres i portes, així com les cantoneres de la part superior 
sota el voladís.

A la façana principal es situa la porta rectangular d’accés, 
situant-se dues obertures de finestres a la dreta i esquerra, 
amb emmarcament ondulant. Al primer pis, dues finestres 
rectangulars estretes amb ampit escopidor i a la part superior 
una obertura tribulada de record gòtic, amb ús decoratiu de 
maó. Sobre la porta d’entrada, entre el nivell del primer pis i 
les golfes, hi ha una decoració en trencadís ceràmic indicant 
l’any de la construcció (1909). 

Al pis de les golfes hi ha dos grups de finestres amb tres 
obertures emmarcades i ornamentades amb maó.

A una de les façanes laterals, distingim a nivell del primer pis 
dos grups de finestres de dues obertures amb ampit 
escopidor i emmarcament de maó en sentit força decoratiu. 
Sota la teulada, un altre grup de tres finestres que segueix la 
tipologia de la resta de la casa. Hi ha també finestres a mode 
d’espitllera a la façana lateral i principal. 

Pati

La façana principal té un pati força espaiós voltejat d’una 
tanca, formada en la seva base de mur arrebossat i a la part 
superior, una alternança de pilars amb coronament piramidal 
i espais de reixa acabada en puntes de fletxa. La portalada 
que dona accés al pati són dos elements rectangulars, la part 
superior presenta una ondulació amb acabaments piramidals 
i bola-floró. La reixa de la porta segueix el mateix treball de la 
tanca.



Catàlegs de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Duran (casa modernista)                             4.03 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És un dels elements modernistes més importants de la vila 
de Palau. L’edifici té un gran valor arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de casa senyorial
d’estiueig lligada a una casa pairal, i de l’evolució de 
l’arquitectura de principis del segle XX. És important des del 
punt de vista arquitectònic de definició de volums, imatge 
global, composició de la façana, així com pels diferents 
elements arquitectònics de decoració de la façana de l’edifici, 
d’inspiració clarament modernista.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el conjunt de tot Can Duran, el 
volum que agafa l’edifici modernista el qual presideix el 
conjunt i li dona una certa entitat, la composició de les 
façanes, i el treball decoratiu d’emmarcament amb maó que 
presenten els diferents finestrals i obertures.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

Destacar algunes construccions annexes de petites 
dimensions  i la disposició d’alguns baixants per les façana 
que fan desmerèixer lla imatge de la casa.

Estat de Conservació

El grau de conservació és molt bo.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Es considera que la masia de Can Duran és dels segle XV-
XVI. 

La família Duran es considera una de les més antigues del 
terme; ja que, en el fogatge de 1470 ja hi trobem el cognom 
de Duran, que es repeteix en un altre de l’any 1515.

Un dels darrers membres fou Pere Duran, assassinat durant 
l’inici de la Guerra Civil, al 1936. La propietat ha estat de la 
família Duran fins fa pocs anys.

Aquesta construcció de caràcter modernista, però amb certes 
tendències noucentistes, va estar realitzada a l’any 1909, 
segons s’indica sobre la porta d’entrada de l’edificació.

El municipi de Palau esdevingué, a finals del s. XIX i principis 
del s.XX, en un lloc apreciat com a segona residència o 
d’estiueig, per la seva proximitat a Barcelona i la seva bona 
comunicació; i per tant, la família Duran va voler ampliar el 
mas construint una casa de segona residència, deslligada de 
l’activitat agrícola.

Els seus propietaris actuals, la família Estrada, han convertit 
el conjunt de la masia en un restaurant, però conservant tots 
els seus elements arquitectònics i fins i tot restaurant allò que 
ho necessitava. En una d’aquestes restauracions es va 
descobrir la porta adovellada que comunicava amb el celler.  
A més de la voluntat de conservació, hi ha la de la decoració
i els nous propietaris han sabut incloure dins l’ambient 
interior els elements més adients quant a mobiliari. Com a 
detall d’interès, direm que davant de l’era hi ha la pallissa i 
que la seva columna central, que sosté la biga principal de la 
coberta, és de pedra i té forma cilíndrica, com les que trobem 
en d’altres masies properes.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. 

La masia està declarada BCIL. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona de lliure 
permanent (Clau 21)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’ha trobat referències històriques
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta ampliació modernista de 
la masia de Can Duran és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), seguint amb l’actual protecció de la masia.

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes, totes les obertures 
originals amb els seus respectius elements decoratius de 
maó, i el remat o voladís de la coberta. S’ha de mantenir el 
material i la textura de la façana

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

En l’exterior de l’edifici (coberta i façanes del volum principal) 
sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració. També es podran 
realitzar actuacions d’enderroc, substitució i reconstrucció, 
dels elements no originals sempre i quan no suposi una 
alteració de les característiques i valors de les parts de 
l’element original a mantenir.

En l’interior de la casa sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració; així
com de reforma i rehabilitació en les dependències de 
serveis; sempre i quan no s’alteri la imatge global, les 
característiques i valors de l’element a protegir. També es 
podran realitzar actuacions d’enderroc, substitució i 
reconstrucció, dels elements no originals sempre i quan no 
suposi una alteració de les característiques i valors de les 
parts de l’element original a mantenir.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici. Eliminar en les façanes els 
elements sobreposats que desmereixin la seva imatge 
(instal·lacions, elements de suport, cadiretes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia,...).
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. de Catalunya nº 200 / c/ del Castell nº 8

S. XX (any 1.922). Casa noucentista

Residencial (casa unifamiliar d’estiu)

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu part privada) / 
Local en desús i jardí públic (part pública) 

Una part propietat pública (Ajuntament de Palau) i l’altre 
privada
1841103DG3014S0001AO / 1841104DG3014S0001BO

Sòl Urbà Consolidat

Sistema d’espais lliures i zones verdes (V2) (Jardí). 
Sistema d’equipaments administratiu - proveïment (E3) i 
cultural - social - religiós (E4) (Torre). Zona d’habitatge 
protegit en casa aïllada (Clau 6hp) (Casa)

La categoria de protecció del conjunt és BCIL
El nivell de protecció de la casa, la torre i el jardí és 
General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en el carrer del Castell, encara que la 
parcel.la també dona front a l’Avda. de Catalunya. 

El seu entorn el formen edificis de baixa alçada, 
principalment habitatges unifamiliars i habitatges 
plurifamiliars de baixa densitat.

En l’actualitat, pràcticament tot l’antic jardí de la casa és 
propietat de l’Ajuntament, i està qualificat de verd públic.

Descripció / Tipologia

La casa està situada en un solar de pendent pronunciat i té
accés pels dos carrers C/Castell i Avda.Catalunya). 
Actualment, l’edificació està formada per un cos principal 
amb subterrani, i de planta baixa i pis, i per una torre 
adossada de tres plantes, que actualment pertany a 
l’Ajuntament de Palau. Cal destacar que anteriorment va ser 
dividida en dos habitatges. És d’especial interès l’acurat 
treball de disseny del jardí.

Estructura

Originàriament, l’estructura era de murs portants de maó i 
forjats d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta inclinada a quatre vessants i teula àrab, tant a la 
casa com a la torre. A la casa el carener és paral·lel a la 
façana principal.

Façana

En la façana principal de la casa destaca el seu ordre 
compositiu, al centre de la qual s’hi ubica la porta d’accés i a 
cada banda dues finestres, la de l’esquerra una mica més 
petita que la finestra de la dreta. 

A la planta pis, hi ha tres obertures rectangulars que 
coincideixen verticalment amb les obertures de la planta 
baixa. Totes tres són de la mateixa forma i mida que la 
finestra de la planta baixa.

El disseny de les finestres mostra un tractament de la llinda 
amb unes reminiscències de l’estil gòtic, que les fa destacar 
del fons blanc de les parets.

La resta de façanes, tant de la casa com de la torre, es 
caracteritzen per tenir un clar ordre compositiu i en alguns 
casos un eix de simetria. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Cap el 1920 Palau de Plegamans va començar a poblar-se a 
l’estiu de famílies honorables.

Aquesta casa va pertànyer a l’escriptor Josep Maria Folch i 
Torres. Des de l’inici de la seva construcció va estar sempre 
molt atent a tots els detalls, fins i tot, va ser ell mateix qui va 
donar les primeres idees de com seria la casa. La utilitzaven 
als estius i segons recorden els seus familiars, gran part de 
la seva obra literària va ser escrita en aquesta casa.

És una casa que ha estat reformada i ampliada moltes 
vegades des de la seva construcció.

La torre annexa (que actualment pertany a l’Ajuntament) es 
va construir a l’any 1924-1925.

Protecció i planejament vigent

Declarat BCIL (la casa i el jardí).

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema de verd públic 
(clau I) i de Conservació (Clau 6c)

Intervencions

Recentment s’ha fet una rehabilitació dels jardins i de les 
peces constructives més destacables. 

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32782
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les obres noucentistes més importants de la vila 
de Palau, tant per la seva vàlua arquitectònica, com pel que 
representa en la memòria popular de Palau.

L’edifici té un gran valor històric, i és una peça important com 
a testimoni tipològic de casa d’estiueig senyorial amb jardí, i 
de l’evolució de l’arquitectura de principis del segle XX.

És important des del punt de vista arquitectònic de definició
de volums, imatge global, composició de la façana, així com 
pels diferents elements arquitectònics de decoració de les 
finestres, així com pels elements arquitectònics o de mobiliari 
del jardí.

Elements a destacar

Cal donar especial importància al seu jardí que va ser 
concebut a l’any 1923, com a jardí mediterrani d’influència 
italiana, segons els canons noucentistes del moment. En 
aquest jardí encara s’hi troben elements originals com la 
porta d’entrada al recinte, la glorieta, les baranes, el pou, els 
bancs decorats amb motius ceràmics, etc. Destacar també la 
utilització de la ceràmica com a element decoratiu en tot el 
jardí.

Cal destacar les finestres amb influència del gòtic amb llindes 
decoratives de pedra, així com les finestres de les plantes 
superiors de la torre, formades per petites arcades contínues 
d’arcs de mig punt.

Desajustos

No hi han desajustos importants.

La mala disposició del cablejat elèctric i de telefonia per 
davant de la façana, fa desmerèixer la imatge del conjunt. 

Destacar que, una gran part del jardí, dels seus elements 
decoratius i mobiliari es troben en un estat lamentable per 
falta de manteniment.

Estat de Conservació

La casa habitada presenta un estat de conservació molt bo, 
a diferència de la torre, que s’hauria de realitzar una 
intervenció tant en l’interior com en les façanes.

Pel que fa a l’exterior, l’estat de conservació de la glorieta i 
del tancament de recinte per la part de l’avda. de Catalunya, 
és molt bo, degut a l’actuació realitzada fa poc temps; el 
resta del jardí, es troba en un estat força deplorable (bancs, 
pou, escales, murs,...).
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta casa modernista, 
juntament amb el seu jardí, és de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), seguint amb la categoria de protecció existent.

El nivell de protecció de la casa, la torre i el jardí és General 
(B) de conservació amb actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, la formalització de les façanes 
originals, totes les obertures originals amb els seus 
respectius elements de decoració, el remat o voladís de la 
coberta, la coberta,....S’ha de mantenir el material, la textura 
i el cromatisme de la façana. En l’interior s’ha de mantenir la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant, el volum i 
tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals. En el jardí s’han de mantenir tots els elements 
singulars que formen el mobiliari, així com els elements de 
decoració.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. En l’exterior de 
l’edificació sols es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració; així com 
d’incorporació en la torre de nous forats, segons els criteris 
compositius originals, sempre que no suposi una alteració de 
les característiques i valors de l’edifici original. En l’interior de 
la casa, es permetran les actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, enderroc parcial, substitució i 
reconstrucció, sempre que no suposi una alteració
substancial de la imatge actual, de les  característiques 
essencials de l’edifici original. En el jardí es permetran les 
actuacions de manteniment, consolidació, conservació, 
restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració, 
modernització, enderroc parcial, substitució i reconstrucció, 
sempre que no suposi una alteració substancial dels 
elements originals.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, 
contenidors,...). Eliminar en les façanes els elements 
sobreposats que desmereixin la seva imatge (instal·lacions, 
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...). S’ha de disposar una il·luminació adequada de 
l’edifici del jardí.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. Catalunya, 71

S. XX (any 1961-62)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Propietat privada

1831702DG3013S0001FG

Sòl Urbà Consolidat

Zona d’habitatge protegit en casa aïllada (Clau 6hp)

La categoria de protecció és BCIL
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa al marge de la carretera principal (avda. de 
Catalunya). Està envoltada fonamentalment per una zona 
residencial formada per construccions de baixa alçada, 
majoritàriament d’habitatges unifamiliars en filera, i per 
espais qualificats de verd públic.

Descripció / Tipologia

Aquesta petita casa de vacances, feta amb maó vist i 
formigó, està adaptada al desnivell del terreny, amb jardí
posterior i garatge al nivell inferior. A l’entrada hi ha una 
rampa d’accés, la porta de la qual es troba a la dreta. 
D’aquesta rampa surten dos petits trams d’escala: el de 
l’esquerra dóna a un caminet que connecta amb el jardí
posterior; i el de la dreta es perllonga en un passadís que 
seguint el perímetre de la casa, dóna al garatge.  

Aquesta casa forma part d’un moment important de 
l’arquitectura catalana contemporània. Es conjuguen en ella 
molts elements, que al moment de la seva construcció
donaven força a un conjunt d’idees avantguardistes.

Estructura

L’estructura es correspon a les divisions de les dues zones 
funcionals de la casa. Aquesta es materialitza amb dos 
rectangles coberts cadascun per una volta de canó a la 
catalana de formigó en massa, suportada per murs de totxo. 

Roberta

La coberta és plana amb acabat d’enrajolat ceràmic. 
Apareixen petites cobertes inclinades a una sola vessant i 
amb teula àrab a sobre del rebedor.

Façana

Façana amb acabats de murs de totxo i formigó vist, amb un 
cert control de les obertures, tant en forma com en mida i 
número. La tosquedat dels murs de totxo és només aparent, 
donat que un cop acabats es va procedir a un lleuger rascat 
per tal de produir aquesta impressió. En canvi, l’acabat de la 
junta presenta força cura. També es fa ús de la rajola de 
valència bicolor blanca i verda,  a l’entrada de la casa i a la 
barbacoa. El disseny del jardí intenta no modificar l’orografia 
original.

Interior

La planta es compon de zona de dia i zona de nit, separades 
amb un rebedor rectangular com a nexe d’unió. 

El sostre d’aquesta peça vola cap a fora, i amb el darrera de 
la llar de foc forma un petit cancell que emmarca l’entrada. 

Paral·lela a aquest rebedor- distribuïdor, hi havia una petita 
terrassa amb accés des de la cuina. La zona de nit és a un 
nivell lleugerament més baix que la de dia, i consta de tres 
habitacions i un petit bany units per un distribuïdor que ve del 
rebedor a través d’uns graons. La zona de dia conté la cuina 
i l’estar- menjador. 

El control de la llum solar es fa mitjançant les tradicionals 
persianes de llibret, entre les quals destaca la de l’estar-
menjador, de grans dimensions i que es desplaça 
paral·lelament a la façana per mitjà de guies metàl·liques.
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Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 27548

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Aquesta casa és l’element més important de Palau com a 
mostra de l’arquitectura contemporània catalana.

L’edifici té un gran valor arquitectònic. És una peça important 
com a testimoni tipològic de casa unifamiliar aïllada, i de 
l’evolució de l’arquitectura del segle XX. És important des del 
punt de vista arquitectònic de definició de volums, imatge 
global, composició de la façana, així com pels diferents 
elements arquitectònics i constructius de la façana i de 
l’interior.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general la composició volumètrica, la 
façana, i la utilització dels materials estructurals com 
elements de decoració i d’acabat, que es mostren tal com 
són donant una imatge austera a la casa. Aquesta casa 
forma part d’un moment important de l’arquitectura catalana 
contemporània, i per tant, es conjuguen en ella molts 
elements, que al moment de la seva construcció li donaven 
força a un conjunt d’idees avantguardistes.  

Desajustos

La casa no presenta desajustos importants. No es pot dir el 
mateix de la seva implantació, ja que, l’ordenació urbana que 
es va realitzar en el seu entorn no va ser gens afortunada, 
deixant aquest element tant important de l’arquitectura 
contemporània en una situació molt poc aconsellable.

Cal mencionar la mala col·locació dels cables i pals elèctrics i 
de les antenes de TV que desmereixen la imatge global de 
l’edifici.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força bo, encara que s’hauria de 
realitzar un manteniment més exhaustiu del jardí de la casa i 
del seu entorn immediat format per diferents espais 
qualificats de verd públic.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

A Catalunya, els anys 30 es caracteritzaren per un 
encoratjador desenvolupament del moviment modern en la 
seva expressió racionalista, del qual són protagonistes els 
membres del GATCPAC. La guerra civil suposa un 
estroncament d’aquesta contribució catalana a l’avantguarda 
europea. Caldrà esperar als anys 50 per que l’arquitectura 
catalana inici la seva recuperació. Es proposava recuperar el 
moviment modern i posar al dia l’arquitectura catalana. 
Alhora que intentaven incorporar la nova tecnologia, també
buscaven promoure la capacitat artesanal del país. 

També el moviment modern va evolucionar a Europa i a 
Catalunya, és aquí on apareix en Realisme que es 
caracteritza per una comprensió de les necessitats dels 
habitants de les edificacions, per una sinceritat constructiva i
per un respecte al procés constructiu. Es valoren el murs 
com elements estructurals i els materials tradicionals, en 
detriment dels acabats i els maquillatges dels elements 
constructius i portants. Es una època en que convé adaptar-
se a la realitat econòmica, tècnica i social del país. En aquest 
context, l’any 1.959 l’estudi MBM (Martorell, Bohigas i 
Mackay) rep l’encàrrec d’una casa a Palau de Plegamans per 
part de les germanes Fernández. Aquesta casa presenta una 
planta que sintetitza la de les cases mínimes del GATCPAC 
(la preponderància de la llar de foc exempta, un marcat 
caràcter interior de l’espai de la planta, la utilització de rajola 
policromada, la volta catalana sustentada per murs gruixuts 
de totxo, ...), i es fa referència clara a la utilització dels 
elements tradicionals del país.

Posteriorment, als anys 70, la casa va sofrir alguna 
transformació deguda a les necessitats de la propietat 
(eliminació de la terrassa de la cuina, ús del soterrani, 
fusteria).

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de   
Desenvolupament Residencial (Clau 12d)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes originals, totes les 
obertures originals, la coberta, el remat o voladís 
d’aquesta,....S’ha de mantenir el material, la textura i el 
cromatisme de la façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, la imatge, així com 
tots els elements arquitectònics (estructura), artístics i de 
decoració originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

Tant en l’exterior com a l’interior de la casa sols es permetran 
les actuacions de manteniment, consolidació, conservació i 
restauració; així com en l’interior, de reforma i rehabilitació en 
algunes dependències de serveis (banys i cuina); sempre i 
quan no s’alteri la imatge global, les característiques i valors 
de l’element a protegir.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de la casa. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, 
contenidors,...). Eliminar els elements sobreposats que 
desmereixin la seva imatge (instal·lacions, elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Passatge Oliana nº 2 (segons cadastre) cantonada ptge. 
de Sagrament. S’accedeix al recinte pel c/ Sant Oleguer

Any 1.920 (segons cadastre). Casa Noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Residencial. (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Propietat privada

0942203DG3004S0001XT)

Sòl Urbà Consolidat, inclòs en el PAU-03. Montjuïc.

Zona d’habitatge protegit en casa aïllada (Clau 6hp)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La casa es situa concretament al passatge de Oliana nº 2 
(segons cadastre), però l’entrada principal es troba pel carrer 
de Sant Oleguer, quasi al xamfrà amb el carrer de Montjuic. 
No obstant, la casa es troba molt allunyada de l’entrada 
principal del recinte, en la intersecció entre el passatge 
Oliana i Sagrament.

La casa es situa en una zona de poca densitat i de caràcter 
més aviat residencial, format per edificacions de baixa alçada 
d’habitatges unifamiliars. 

Descripció / Tipologia

La casa es situa a la cantonada de la parcel·la presidint el 
jardí, on hi ha una bassa, piscina i terres de cultiu. 

La casa és d’estil noucentista de planta rectangular 
distribuïda en planta baixa, planta primera i planta segona 
(golfes). En planta baixa, la casa es distribueix en una planta 
rectangular amb una petita porxada a la part dreta. La part 
superior destaca per un cos principal de dues plantes 
d’alçada (planta primera i planta segona) amb una porxada 
d’arc de mig punt a la dreta, coincidint amb la porxada de la 
planta baixa, i amb una porxada de dos arcs d’amplada a 
l’esquerra rematada per una terrassa.

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maó i forjats 
d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta inclinada de poca pendent i de teula àrab a dues 
vessants amb carener paral·lel a la façana principal.

Façana

La façana destaca pel seu gust compositiu i endreçat, i pel 
treball dels esgrafiats. La façana es pot dividir en tres parts: 
una part central que correspon al cos de planta baixa i dos 
pisos, i dos cossos laterals.

El cos central destaca per la seva simetria. Hi ha dues 
obertures a cada planta situades exactament una a sobre de 
l’altre. En planta primera els finestrals tenen un balcó de ferro 
treballat, mentre que les obertures de la planta segona són 
finestres rectangulars. Aquest cos central està presidit en el 
seu eix de simetria per uns esgrafiats i un rellotge de sol.

El cos de la dreta està format per dues porxades, tant en 
planta baixa com en planta primera; i el de l’esquerra 
composat per edificació tancada en planta baixa i porxada i 
terrassa en planta primera. 

Els esgrafiats de la façana es divideixen en varies parts. La 
planta baixa està decorada amb motius romboïdals, mentre 
que l’esgrafiat de les plantes superiors està més treballat, 
emmarcant les obertures i les arcades. El rellotge de sol que 
presideix el centre simètric de la façana es situa a sobre 
d’una representació de l’arcàngel Miquel, amb una inscripció
en llatí explicativa de l’escena representada.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les obres noucentistes més importants de la vila 
de Palau. L’edifici té un gran valor arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de casa unifamiliar
senyorial i aïllada d’estiueig, i de l’evolució de l’arquitectura 
de principis del segle XX. És important des del punt de vista 
de la definició de volums, imatge global, composició de la 
façana, així com pels diferents elements de decoració de les 
façanes (esgrafiats).

Elements a destacar

Cal destacar principalment l’esgrafiat de les façanes, i en 
especial el que presideix la façana principal; així com també, 
els diferents elements arquitectònics i ornamentals que es 
poden trobar en l’interior i en l’exterior de l’edifici (baranes de 
les terrasses, gàrgoles de ceràmica, paviments, bancs 
jardí,...) 

També caldria destacar  el conjunt del jardí.

Desajustos

No hi ha grans desajustos.

S’ha afegit a la façana principal en planta baixa, i de manera 
força precària, un petit tendal de protecció solar.  

Cal mencionar la mala col·locació del cables i elements 
elèctrics, d’antenes de TV i de canalons i baixant vistos que 
fan desmerèixer considerablement la imatge de l’edifici.

Estat de conservació

El grau de conservació sembla que és força bo, encara que 
s’aprecien algunes esquerdes i fissures en la façana, que 
malmeten els diferents esgrafiats. 
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes originals, totes les 
obertures originals amb els seus respectius esgrafiats i el 
remat o voladís de la coberta. S’ha de mantenir el material, la 
textura i el cromatisme de la façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

En l’exterior sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració, i en 
cap cas  no s’alterarà la imatge global, les característiques i 
valors de l’element original.

En l’interior, es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració i modernització, i fins i tot d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, el 
volum, la imatge global, així com les característiques i valors 
de tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals que hi puguin haver.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici. Eliminar en les façanes els 
elements sobreposats que desmereixin la seva imatge 
(instal·lacions, elements de suport, cadiretes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia,...).
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant LLuís nº 11, cantonada amb el c/ del Castell

S. XX (any 1.910 segons cadastre). Estil noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Propietat privada

1843311DG3014S0001TO

Sòl Urbà Consolidat

Zona cases aïllades parcel·la mín. 400 m2 (Clau 6c1) 

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Parcial (C)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en una zona de caràcter residencial, 
concretament al carrer del Castell, que com el seu nom 
indica, condueix directament al Castell de Palau. El seu 
entorn immediat el formen edificacions de baixa alçada 
(habitatges unifamiliars i plurifamiliars de baixa densitat).

Descripció / Tipologia

Casa d’estil noucentista de planta rectangular, composta de 
planta baixa, planta pis i golfes. La casa es col·loca en el 
punt de més alçada topogràfica dintre de la parcel·la on 
s’ubica. A causa del desnivell del terreny s’accedeix a 
l’habitatge a través d’unes escales. 

Estructura

Estructura de murs portants de maó, amb entrebigat 
unidireccional de fusta i voltes a la catalana ceràmiques.

Coberta

Coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb 
carener perpendicular a la façana principal.

Façana

La façana destaca per la seva composició i austeritat. Té un 
acabat arrebossat i pintat de color clar. Cal remarcar la 
presència d’un clar eix de simetria. En planta baixa destaca 
la presència d’una porxada composta per 7 arcades d’arc 
rodó. A l’arcada central i coincidint amb l’eix de simetria es 
col·loquen les escales per accedir a l’habitatge. En planta 
primera hi ha tres finestres. Al centre i remarcant l’eix de 
simetria s’hi ubica un finestral amb balcó de ferro treballat. 
Les altres dues finestres rectangulars tenen un ampit decorat 
amb peces ceràmiques blaves i que fan de jardineres. La 
planta de les golfes queda enrederida respecte la línia de 
façana, creant en coberta una terrassa solarium que té un 
element de protecció i a l’hora ornamental que potencia i 
evidencia l’eix de simetria de la façana.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor arquitectònic, com a testimoni de 
l’evolució de l’arquitectura a Palau,  i de la tipologia de casa 
noucentista de principis del segle XX.

És important des del punt de vista de definició del volum, la 
imatge global, i la composició de la façana, així com pels 
diferents elements arquitectònics de decoració d’aquesta.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general la composició de la façana, 
buscant sempre l’harmonia a través de l’austeritat i de la 
simetria, marcada pel balcó en el centre de la façana i pel 
remat de la barana de la terrassa i el frontó en la coberta.

Es pot destacar també la porxada de la planta baixa formada 
per set arcs de mig punt.

Desajustos

No hi ha grans desajustos a mencionar, encara que, es pot 
fer esment de la substitució de les fusteries per unes de 
noves amb un material que no lliga amb la idea de conjunt.

Cal mencionar la mala col·locació del cables i elements 
elèctrics, així com les antenes de TV que fan desmerèixer 
considerablement la imatge de l’edifici.

Estat de conservació

El grau de conservació és molt bo, ja que en l’actualitat s’ha 
realitzat una actuació força important.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Aquesta casa d’estil noucentista la va projectar l’arquitecte 
Josep Renom i Costa.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ord.ob.int.5 (Clau 3e2)

Intervencions

Recentment s’ha realitzat una rehabilitació

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques
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S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de la casa. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, 
contenidors, rètol, enllumenat públic,...). Eliminar en les 
façanes els elements sobreposats que desmereixin la seva 
imatge (instal·lacions, elements de suport, cadiretes, caixes, 
cables elèctrics i de telefonia, xemeneia, construccions o 
elements annexes de la part del darrera,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C) de conservació amb 
actuacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, la façana principal, totes les 
obertures originals de la façana principal, la coberta i tots els 
diferents elements (terrassa, frontó,...).

S’ha de mantenir el material i la textura de les façanes, 
segons el seu estat original.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, així com tots els 
elements arquitectònics, artístics i de decoració originals que 
hi puguin haver.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

En l’exterior, en la façana principal i coberta, sols es 
permetran les actuacions de manteniment, consolidació, 
conservació i restauració. 

En la resta de façanes, també es podran realitzar actuacions 
d’enderroc parcial, substitució i reconstrucció, de nous forats 
segons els criteris compositius originals, sempre que no 
suposi una alteració de les característiques i valors de l’edifici 
original. També es permetrà l’enderroc de les construccions 
annexes que es troben darrera del volum principal.

En l’interior, es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració i modernització; i fins i tot d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, el 
volum, la imatge global, així com les característiques i valors 
de tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals que hi puguin haver.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Montjuïc nº 44

S. XX. Estil noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Residencial / restaurant

Propietat privada

0845203DG3004N0001XB

Sòl Urbà Consolidat, inclòs en el PAU-03. Montjuïc.

Zona d’habitatge protegit en casa aïllada (Clau 6hp)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és General (B)
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En el segon pis les obertures són més petites i estan 
centrades respecte a les obertures de la planta inferior. 
Aquestes també es troben emmarcades amb les mateixes 
peces ceràmiques ornamentals. La torre té una obertura 
rectangular en sentit vertical a cada una de les seves quatre 
façanes. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

DESCRIPCIÓ GENERAL
Situació / Entorn 

La casa es situa en el carrer Montjuïc just davant del carrer 
Gandesa, en el barri de Montjuïc.

L’edifici es situa en una zona de poca densitat i de caràcter 
més aviat residencial, 

format per edificacions de baixa alçada, majoritàriament 
habitatges unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Es tracta d’una casa d’estil noucentista situada en un terreny 
amb poca pendent. 

La casa originàriament era de planta quadrada, composta de 
planta baixa, planta primera, i una segona planta o sota 
coberta, amb una petita torre central que sobresurt de la 
coberta.

Amb el pas del temps s’ha anat reformant i ampliant, afegint 
cossos sense gaire criteri compositiu ni formalista, 
desvirtuant en cada ampliació el caràcter original de la casa. 

Actualment és un restaurant i la façana principal ha quedat 
malmesa a causa d’una darrera ampliació d’estil precari que 
tapa tota la planta baixa desvalorant la imatge de conjunt.

Estructura

L’estructura és de murs portants amb forjat unidireccional.

Coberta

De la coberta inclinada a quatre vessants destaca la teula 
ceràmica vidriada de dos colors (ceràmica i verd), i una petita 
torre central de planta quadrada coronant el volum amb 
coberta a quatre aigües.

Façana

La façana principal original ha quedat tapada a causa de la 
darrera ampliació. 

Les façanes originals destaquen pel seu gust compositiu i 
formalista i per la idea global de conjunt de l’edifici. A la 
planta primera les finestres són rectangulars i allargades, 
emmarcades per unes peces ceràmiques ornamentals. 

En una de les façanes laterals aquestes finestres esdevenen 
finestrals que s’obren a un gran balcó amb balustrada d’obra. 
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és un bon exemple de l’arquitectura d’estil 
noucentista del municipi de Palau-solità i Plegamans. És una 
peça important com a testimoni tipològic i mostra 
representativa de casa unifamiliar aïllada senyorial, i de 
l’evolució de l’arquitectura.

És important des del punt de vista arquitectònic de definició
de volums, imatge global, composició de la façana, estètica 
singular, així com pels diferents elements arquitectònics de 
decoració de les façanes.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el treball de composició de les 
quatre façanes, on les obertures es disposen rítmicament i 
ordenadament seguint uns criteris i uns eixos.

Caldria destacar també l’emmarcament dels diferents forats 
de la façana, amb unes peces de ceràmica ornamental de 
vius colors; la disposició de la torre al centre de la casa, 
potenciant i rematant el volum de l’edifici; així com, la 
singularitat de la coberta realitzada per la combinació de 
teules de vius colors (marró i verd).

Desajustos

Al llarg del anys, s’han anat afegint ampliacions i 
construccions annexes a l’edifici originari sense cap mena de 
criteri, desvirtuant la imatge del conjunt (destacar el porxo 
cobert d’entrada i les construccions de serveis annexes a la 
part del darrera).

De forma general, cal mencionar la mala disposició dels 
cables i elements elèctrics, d’antenes de TV, de lluminàries i 
aparells d’aire condicionat penjats directament a las façanes,  
de les regletes vistes de les instal·lacions, que desmereixen 
considerablement la imatge global dels edificis.

Estat de conservació

El grau de conservació de la casa és força bo.
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En l’interior, es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració i modernització, i fins i tot d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, el 
volum, la imatge global, així com les característiques i valors 
de tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals que hi puguin haver.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de les 
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfecte estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’edifici (senyals de tràfic, ròtols, 
contenidors, enllumenat públic,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, les façanes originals, totes les 
obertures originals amb els seus respectius elements 
ceràmics d’emmarcament, la coberta, la torre central, el 
remat o voladís de la coberta,...

S’ha de mantenir el material, la textura i el cromatisme de la 
façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals,,...   

Criteris d’intervenció

S’haurà d’eliminar en les façanes els elements sobreposats 
que desmereixin la seva imatge (instal·lacions, elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia, 
regletes, aparells i instal.lacions d’aire condicionat,...). Seria 
interessant d’eliminar també el porxo cobert d’entrada i les 
construccions de serveis annexes a la part del darrera, que 
desmereixen totalment l’element, per tal de recuperar la 
imatge originària de l’edificació.

En l’exterior sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració, i en 
cap cas  no s’alterarà la imatge global, les característiques i 
valors de l’element original. També es podran realitzar 
actuacions de reforma, rehabilitació, reestructuració i 
modernització, i fins i tot d’enderroc, substitució i 
reconstrucció en aquelles parts no originals, sempre i quan 
no s’alteri la formalització arquitectònica, l’estructura portant i 
tipològica, el volum, la imatge global, així com les 
característiques i valors de tots els elements arquitectònics, 
artístics i de decoració originals que hi puguin haver.
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Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Sol nº 5. S’accedeix també pel c/ de Can Ceferí

S. XX (any 1.920 segons cadastre). Estil modernista tardà

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Propietat privada

1452502DG3015S0001ZE

Sòl Urbà Consolidat (SU)

Zona habitatge protegit en casa  aïllada (Clau 6hp)
La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és General (B)
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa en el carrer del Sol, en l’illa delimitada pel 
carrer del Sol, Doctor Falguera, Can Ceferí i Sant Pere.

L’entorn de la casa és de caràcter residencial, format per 
construccions de baixa alçada, majoritàriament d’habitatges 
unifamiliars.

Descripció / Tipologia

Petita casa d’estil modernista tardà, possiblement destinada 
a ser casa de vacances. La casa és  de planta rectangular 
distribuïda en planta baixa i golfes.

Aquesta es troba alineada al carrer pel qual s’hi accedeix. Té
un pati o jardí al darrera i al seu costat dret, presidit per una 
porxada- corredor situada en planta pis en la part del darrera 
de la casa.

Estructura

Originàriament, estructura de murs portants de maó i forjats 
d’entrebigat de fusta.

Coberta

Coberta inclinada a dues vessants de teula àrab amb 
carener paral·lel a la façana principal.

Façana

La façana principal destaca per tenir un eix de simetria molt 
marcat. Al centre de la façana, es situa la porta d’accés a la 
casa, a sobre de la qual trobem a la coberta una llucana, 
amb dues finestres d’arc de mig punt centrades a l’eix de 
simetria, que emfatitzant molt més aquesta composició. A 
cada banda de la porta d’accés hi ha dues finestres d’arc 
rebaixat protegides per unes baranes de característiques 
similars a les situades en les finestres de la llucana. La 
façana té un acabat d’arrebossat pintat de blanc. Aquest 
arrebossat és més bast a la part inferior de la façana marcant 
unes formes orgàniques, així com al voltant de la porta i 
finestres laterals. Aquest arrebossat bast està pintat de blau i 
és l’únic element decoratiu de la façana.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una casa força interessant d’estil modernista. És una 
peça important com a testimoni tipològic de casa unifamiliar
d’estiueig entre mitgeres i en cantonada, i de l’evolució de 
l’arquitectura de principis del segle XX. És important des del 
punt de vista arquitectònic de definició de volums, imatge 
global, composició de la façana, així com pels diferents 
elements arquitectònics de decoració de la façana 
d’inspiració clarament modernista.

Elements a destacar

Destacar fonamentalment la façana principal amb una 
decoració totalment modernista amb els dos finestrals i la 
porta d’entrada, la llucana de la coberta amb les dues petites 
finestres que marca l’eix de simetria de la façana i que dona 
una singularitat a la casa, i la presència d’una porxada-
corredor a la part del darrera de la casa.

Desajustos

No hi han grans desajustos a comentar.

Mencionar la mala col·locació de cables i elements elèctrics 
que fan desmerèixer la imatge global de l’edifici.

Estat de conservació

El grau de conservació és força bo.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.
No es troba en cap inventari de patrimoni cultural.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (clau 3d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques
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S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de la façana 
principal. Mantenir l’entorn urbà immediat amb perfecte estat 
(ordre, neteja,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer 
la imatge de l’edifici. Eliminar en les façanes els elements 
sobreposats que desmereixin la seva imatge (instal·lacions, 
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...).

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció proposada és de Bé Patrimonial 
d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és General (B) de conservació amb 
actuacions limitades.

Elements subjectes a protecció i conservació

En l’exterior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
el volum, l’estructura portant, la façana principal, totes les 
obertures amb els seus respectius elements de decoració de 
la façana principal, el remat o voladís de la coberta, la 
coberta inclinada amb la llucana, i la porxada- corredor de la 
part del darrera de la casa. S’ha de mantenir el material, la 
textura i el cromatisme de la façana.

En l’interior s’ha de mantenir la formalització arquitectònica, 
l’estructura portant i tipològica, el volum, tots els elements 
arquitectònics, artístics i de decoració originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’edifici i el seu entorn immediat. 

En l’exterior sols es permetran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració, i en 
cap cas  no s’alterarà la imatge global, les característiques i 
valors de l’element original. També es podran realitzar 
actuacions de reforma, rehabilitació, reestructuració i 
modernització, i fins i tot d’enderroc, substitució i 
reconstrucció en aquelles parts no originals, sempre i quan 
no s’alteri la formalització arquitectònica, l’estructura portant i 
tipològica, el volum, la imatge global, així com les 
característiques i valors de tots els elements arquitectònics, 
artístics i de decoració originals que hi puguin haver.

En l’interior, es podran realitzar actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració i modernització, i fins i tot d’enderroc, 
substitució i reconstrucció, sempre i quan no s’alteri la 
formalització arquitectònica, l’estructura portant i tipològica, el 
volum, la imatge global, així com les característiques i valors 
de tots els elements arquitectònics, artístics i de decoració
originals que hi puguin haver.
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Camí de Can Tarragona (a la vora Urb. Sant Roc)

-

Font / bassa d’aigua

Propietat privada

08155A001000250000PW

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (clau 21b)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Integral (A)

Localització:

Època de Construcció:

Ús original i actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

La font de Sant Roc no presenta un gran interès 
arquitectònic i artístic, però si com a entorn rural un cert 
interès ambiental, generant un espai amb unes 
característiques singulars. També presenta un valor històric 
remarcable, formant part de la memòria dels vilatans de 
Palau. És un testimoni representatiu i tipològic, i una mostra 
dels sistemes constructius i materials, que s’utilitzaven per 
realitzar d’aquest tipus d’element.

Aquesta font dona identitat a un lloc, creant un context i un 
entorn singular amb una cert importància històrico-cultural, 
popular i ambiental.

Elements a destacar

Destacar principalment els murs de maçoneria que formen la 
bassa o el conjunt de basses, i principalment l’entorn vegetal 
i ambiental que es genera al voltant de la font i d’una zona 
humida.

Desajustos

Cal destacar com a desajust l’abandó i el mal esta de 
conservació i manteniment de la font, les basses i l’entorn.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força dolent.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

La font de Sant Roc es  situa a les afores de la població, 
relativament allunyada de les zones residencials, 
concretament a l’oest de la Riera de Caldes prop del camí de 
Can Tarragona. Es troba envoltat de zones de camps de 
cultiu i terres agrícoles a prop del bosc de Can Pujol.

Descripció

La conducció d’aigua presenta dues funcions: com a rajolí
per a beure i com a alimentació de les basses d’ús agrícola. 
Fonamentalment, la font de Sant Roc és una antiga bassa 
feta de maçoneria de pedra de forma rectangular que queda 
dividida per un petit muret en dos parts formant dues basses 
contínues i relacionades. Aquesta es recolza per en una de 
les seves cares amb el marge natural del terreny deixant tant 
sòls tres dels seus costats accessibles. El brollador es situa 
en un dels vèrtex tocant al marge i sembla que ha estat 
reconstruït posteriorment. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona protegit
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32783



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Font de Sant Roc i entorn 5.01 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta font de Sant Roc i el seu 
entorn és de Bé Patrimonial d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C), de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

Es troba subjecte a protecció la seva formalització
arquitectònica i tipològica, la imatge global del conjunt i de 
l’entorn, i els elements singulars i originals (la bassa de pedra 
formada per una estructura de murs de maçoneria,,...).
S’ha de mantenir l’estructura de murs de maçoneria, el 
material, la textura, el cromatisme, així com tot els elements 
singular i originals.

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat. En el murs de 
maçoneria només es permetran actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració. Per altra banda, es 
permetrà qualsevol tipus d’intervenció en els elements no 
originals, i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original a mantenir.  

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total dels mur i 
de la font, tenint cura dels elements que es puguin posar al 
seu voltant, per tal que tinguin una certa harmonia, sense 
desmerèixer i competir amb l’element en qüestió. Mantenir 
aquest espai singular amb perfecte estat (ordre, neteja, 
imatge,...) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge de l’element (senyals, contenidors,...). Dotar al 
conjunt d’una il·luminació adequada.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Font de Can Cerdà i entorn 5.02 
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Can Cerdà

-

Font/aqüeducte/abeurador

Propietat privada

08155A004000110000PJ

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (clau 21a) i Ribera d’interès 
ecològic i paisatgístic (clau 24c)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Integral (A)

Localització:

Època de Construcció:

Ús original i actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Font de Can Cerdà i entorn 5.02 
__________________________________________________________________________________________________

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

La font de Can Cerdà no presenta un gran interès 
arquitectònic i artístic, però si dona identitat a un lloc, creant 
un context i un entorn singular amb una cert importància 
històrico-cultural, popular i ambiental. És un testimoni 
tipològic, i una mostra dels sistemes constructius i de 
materials que s’utilitzaven per realitzar d’aquest tipus 
d’element.

Elements a destacar

Destacar el petit aqüeducte que servia per transportar aigua 
realitzat de maçoneria i d’obra vista, i principalment l’entorn 
vegetal i ambiental que es genera al voltant de la font i 
d’aquesta zona humida.

Desajustos

Cal destacar com a desajust la imatge que presenta aquest 
entorn d’abandonament, amb una manca total de 
manteniment i conservació.

Estat de conservació

El grau de conservació no és molt bo.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Situació / Entorn 

Aquesta font i l’entorn es situa a les afores de Palau-solità i 
Plegamans.

S’hi arriba seguint el Camí de Can Cerdà. La font es troba a 
l’esquerra del Camí de Can Cerdà, uns metres més enllà
després de creuar, amb el pont elevat, la nova variant. 

L’entorn es caracteritza per ser una zona arbrada entre els 
camps de cultiu i conreu de les masies de Ca n’Arimon i Can 
Cerdà.

Descripció

L’element fa la funció d’un petit aqüeducte que servia per 
transportar aigua d’un punt a un altre salvant els desnivells 
del terreny. L’inici d’aquesta estructura és el punt de sortida a 
l’exterior, del curs d’aigua subterrani. Està format per un 
caneló rectilini fet de maçoneria de pedra tallada que es 
sustenta sobre un seguit d’arcs de maó a plec de llibre que 
queden semi enterrats en alguns punts del recorregut en els 
que el nivell del sòl és més alt. En altres punts, com en el 
moment que aquest travessa una petit rierol es on es pot 
apreciar millor la forma d’aquests arcs. També cal destacar 
que en aquest punt, el caneló acull un petit desguàs per 
evacuar l’aigua arrebossant directament al petit rierol.

Aquest canaló es pot utilitzar, tant com a sèquia per a la 
irrigació dels camps, com per abeurador del bestiar. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona protegit
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32783



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Font de Can Cerdà i entorn 5.02 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta font de Can Cerdà i el 
seu entorn és de Bé Patrimonial d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C), de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

Es troba subjecte a protecció la seva formalització
arquitectònica i tipològica, la imatge global del conjunt i de 
l’entorn, i els elements singulars i originals (l’estructura de 
murs de maçoneria i de maó que formen l’aqüeducte, amb 
els arcs de maó a plec de llibre mig semi enterrats, el caneló
rectilini que transporta l’aigua i el punt de sortida 
d’aquesta,...)

S’ha de mantenir l’estructura de murs de maçoneria i de maó
que formen l’aqüeducte, el material, la textura, el 
cromatisme, així com tot els elements singular i originals. 

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat. En aquest 
aqüeducte (mur de maçoneria i de maó format per una sèrie 
de voltes) només es permetran actuacions de manteniment, 
consolidació, conservació i restauració. Si fos possible 
tècnicament, seria lògic de desenterrar els arcs de maó en 
alguns punts del recorregut del canal. Per altra banda, es 
permetrà qualsevol tipus d’intervenció en els elements no 
originals, i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original a mantenir. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total del mur i/o 
aqüeducte i de la font, tenint cura dels elements que es 
puguin posar al seu voltant, per tal que tinguin una certa 
harmonia, sense desmerèixer i competir amb l’element en 
qüestió. Mantenir aquest espai singular amb perfecte estat 
(ordre, neteja, imatge,...) i lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge de l’element (senyals, contenidors,...). 
Dotar al conjunt d’una il·luminació adequada.



DADES D’IDENTIFICACIÓ

Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Font de Can Pujol i entorn 5.03
__________________________________________________________________________________________________

Camí de Can Pujol, al límit amb el terme municipal de 
Caldes de Montbui

-

Font/ bassa

Propietat privada

08155A001000220000PZ

Sòl No Urbanitzable

Agroforestal d’especial valor (clau 21b)

La categoria de protecció és BPIM
El nivell de protecció és Integral (A)

Localització:

Època de Construcció:

Ús original i actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Font de Can Pujol i entorn 5.03
__________________________________________________________________________________________________

Elements a destacar

Destacar principalment el mur de maçoneria que forma la 
bassa, i principalment l’entorn vegetal i ambiental que es 
genera al voltant de la font.

Desajustos

Cal destacar com a desajust l’abandó i el mal esta de 
conservació i manteniment de la font, la bassa i l’entorn.

Estat de conservació

El grau de conservació és força dolent.

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció d’aquesta font de Sant Roc és de 
Bé Patrimonial d’Interès Municipal (BPIM).

El nivell de protecció és Parcial (C), de conservació amb 
reformes i ampliacions condicionades

Elements subjectes a protecció i conservació

S’ha de mantenir l’estructura de murs de maçoneria, el 
material, la textura, el cromatisme, així com tot els elements 
singular i originals.

Es troba subjecte a protecció la seva formalització
arquitectònica i tipològica, la imatge global del conjunt i de 
l’entorn, i els elements singulars i originals (la bassa de pedra 
formada per una estructura de murs de maçoneria, la sortida 
d’aigua de la font,...).

Criteris d’intervenció

Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat. En el murs de 
maçoneria i en la font només es permetran actuacions de 
manteniment, consolidació, conservació i restauració. Per 
altra banda, es permetrà qualsevol tipus d’intervenció en els 
elements no originals, i en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original a mantenir. 

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total dels mur i 
de la font, tenint cura dels elements que es puguin posar al 
seu voltant, per tal que tinguin una certa harmonia, sense 
desmerèixer i competir amb l’element en qüestió. Mantenir 
aquest espai singular amb perfecte estat (ordre, neteja, 
imatge,..) i lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge de l’element (senyals, contenidors,..). Dotar al conjunt 
d’una il·luminació adequada.

DESCRIPCIÓ GENERAL
Situació / Entorn 

Font situada al bell mig del Bosc de Can Pujol a l’esquerra 
de la Riera de Caldes. El seu entorn proper està envoltat 
d’un bosc frondós fonamentalment d’alzines, en una zona 
amb un cert pendent i proper als camps de cultiu. 

Descripció

El raig d’aigua canalitzat, que emergeix d’una pedra en una 
zona més elevada del terreny, es recull en una bassa 
contigua de forma rectangular, que aprofita la forma i 
disposició més planera del terreny inferior, que es delimita 
amb un petit muret de maçoneria. 

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

Inclòs en l'inventari de la Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona 
protegida d'interès ecològic i paisatgístic (clau 23)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32783

VALORACIÓ GENERAL

Valoració
La font de Can Pujol no presenta un gran interès 
arquitectònic i artístic, però si com a entorn rural amb un cert 
interès mediambiental, generant un espai amb unes 
característiques pròpies.
La font dona identitat a un lloc, creant un context i un entorn 
singularitat, amb una certa importància històric-cultural i 
popular. És un testimoni representatiu i tipològic, i una 
mostra dels sistemes constructius i dels materials, que 
s’utilitzaven per realitzar aquest tipus d’element.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2.012

I. ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
6. Elements arquitectònics a documentar



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Hostal del Fum 6.01
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. del Camí Reial intersecció amb la Via Augusta. La 
construcció queda inclosa en el Parc de l’Hostal del Fum
Desconeguda. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Equipament municipal en desús

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

No presenta cap referència cadastral

Sòl Urbà Consolidat

Equipaments serveis d’espais lliures (Clau E10)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Hostal del Fum 6.01
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció
La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació
Aquesta masia forma part del llistat dels elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció
En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edifici s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes i dels seus elements (portes, 
finestres,...), així com de la seva imatge de conjunt. S’ha de 
mantenir en tot moment la visibilitat de les façanes i de la 
volumetria de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat en perfecte 
estat (ordre, neteja,...), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
l’edifici els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Aquesta masia era un antic hostal per allotjar els traginers i 
viatgers que anaven cap a Barcelona.

Actualment el conjunt es troba parcialment restaurat i és 
propietat de l’ Ajuntament.

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural – Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / 
Barcelona, setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32712

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un gran valor històric. És una peça important com 
a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i de l’evolució de 
l’arquitectura de Palau. No es tracta d’una masia molt 
singular, però és força interessant pels elements 
arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels sistemes 
constructius, materials i ús dels elements arquitectònics 
emprats en aquella època.

Elements a destacar

El més important és la relació que hi ha entre els diferents 
volums del conjunt creant una masia- pati; així com, la 
posició que presenta l’edifici dominant el gran parc públic de 
l’Hostal del Fum.

Desajustos i estat de conservació

La intervenció que es va realitzar fa uns anys no va estar 
prou encertada, ja que possiblement es va desvirtuar massa 
la imatge original de la masia. Durant la restauració de 
l’edifici es van tapiar algunes obertures, de les quals 
destaquem la porta principals i la porta que dona accés al 
pati des de l’exterior. Amb aquesta acció es va perdre part 
del concepte general i tipològic de l’edifici com a masia-pati.

El grau de conservació és correcte, degut a la restauració
parcial que es va fer fa poc temps.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Boter 6.02 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Lluís nº 5, cantonada amb el c/ del Castell

Desconeguda. Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

En desús, en estat totalment ruïnós

Propietat privada

1843307DG3014S0001LO

Sòl Urbà Consolidat

Zona cases aïllades parcel·la mín. 400 m2 (Clau 6c1)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Boter 6.02 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta masia o casa rural forma part del llistat dels 
elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edifici s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes i dels seus elements (portes, 
finestres,...), així com de la seva imatge de conjunt. S’ha de 
mantenir en tot moment la visibilitat de les façanes i de la 
volumetria de l’edifici. Mantenir l’entorn immediat en perfecte 
estat (ordre, neteja,...), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
l’edifici els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de 
suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...).
Totes les actuacions han d’anar encaminades sempre a 
potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de residencial 
ord.ob.int.5 (Clau 3e2).

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

Direcció General del Patrimoni Cultural–Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia – Generalitat de Catalunya / Barcelona, 
setembre 2009 / Dades de l’element núm. 32738

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un valor històric important. És un testimoni 
tipològic (masies i cases rurals) i de l’evolució de 
l’arquitectura de Palau. No es tracta d’una masia molt 
singular, però és força interessant, com a testimoni dels 
sistemes constructius, materials i ús dels elements 
arquitectònics emprats en aquella època, i conjuntament amb 
la Casa Casanovas forma un conjunt d’una singular 
volumetria, que configura un espai urbà.

Elements a destacar

De l’edifici de la masia, cal destacar de forma general el 
conjunt que formen amb la Casa Casanovas, així com la 
composició de la façana principal on preval l’austeritat dels 
forats. A l’interior es conserven les portes amb arcs a plec de 
llibre i la  conservació de l’estructura interior d’entrebigat de 
fusta.

Desajustos i Estat de Conservació

Cal fer esment del pèssim estat de conservació de l’edifici 
original, on part de la façana i de la coberta han caigut, fent  
desmerèixer considerablement l’entorn urbà. S’observen 
construccions precàries afegides d’estructura de fusta i 
sostres d’uralita, que també fan desmereixen la imatge 
global. 

El grau de conservació d’aquest edifici és molt dolent, degut 
possiblement a l’abandó d’aquest durant molts anys, 
presentant un estat ruïnós en alguns punts de la casa.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Conjunt de Can Beira                                                   6.03 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

En l’interior de l’illa del polígon industrial determinada pels 
c/ Mercaders, Basters, Camí Reial i Via Augusta. 
S’accedeix pel c/Basters.
Arquitectura popular.

Conjunt residencial (nucli cases rural)

Actualment està desocupat i en estat força ruïnós

Propietat pública (Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)

1615011DG3011N0001YL

Sòl Urbà Consolidat

Reserva d’equipaments sense ús assignat (Clau E11)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Conjunt de Can Beira                                                   6.03 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).
El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació
Aquest conjunt d’edificis forma part del llistat dels elements 
que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 
Per tant, aquest conjunt de Can Beira no està subjecte a la 
seva protecció i conservació, i per tant, la seva recuperació
és estrictament com a recomanació.

Criteris d’intervenció
En les construccions d’aquest conjunt es podran realitzar 
totes les actuacions previstes en aquest document: 
manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, 
ampliació, addició, enderroc parcial, substitució, 
reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total de l’element.

Per tant, aquest conjunt d’edificacions es podrà substituir, 
encara que, caldrà fer un aixecament complert (plànols, 
fotos,...) i una memòria històrica i arquitectònica abans 
d’enderrocar-lo. Aquesta documentació haurà de formar part 
del projecte per l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se les edificacions s’han de mantenir 
els valors compositius de les façanes i dels seus elements, 
les característiques essencials dels edificis originals, així com 
de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de les façanes i de la volumetria de les edificacions.
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar al conjunt 
d’una il·luminació adequada. Totes les actuacions han d’anar 
encaminades sempre a potenciar el conjunt i el seu entorn 
immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

Aquest conjunt de cases o nucli rural estava per tres cases: 
Can Gera, Can Marió i Can Beira.

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

És una de les agrupacions de cases rurals més importants 
de Palau. Té un gran valor històric i arquitectònic. És 
important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura 
popular. Destaca per la definició del conjunt, els volums, la 
imatge global i com a testimoni dels sistemes constructius i 
d’ús dels elements arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Destacar l’articulació en l’ordenació del conjunt, més que en 
un element en concret. L’interès es troba en la disposició i la 
relació que s’estableix entre els diferents volums; ja que 
alguns d’aquests volums aïllats, no tindrien prou caràcter per 
si mateix. S’ha de destacar com element arquitectònic la 
casa que es disposa entorn a un pati amb una porxada en 
planta primera, i que s’accedeix des del camí a través d’una 
porta d’arc rebaixat.

Desajustos i Estat de Conservació

Els desajustos d’aquest conjunt són la falta de manteniment 
que pot comportar la ruïna absoluta de les edificacions que 
encara queden en peu, i la posició d’aïllament que es troba 
l’àmbit d’aquest conjunt, totalment rodejat de naus industrials 
que fan desmerèixer la seva imatge. També s’observa 
reiteradament, l’ampliació o modificació dels volums originals 
d’aquest conjunt, amb mètodes constructius diferents dels 
inicials que desvaloren molt la imatge general;  

L’estat és molt precari degut a que fa anys que es troba 
deshabitat. Aquest abandonament s’aprecia, en les cobertes 
esfondrades, els murs derruïts, els interiors malmesos 
vandàlicament, i la vegetació que envaeix els interiors.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Boada Nou 6.04 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer dels Ferrers, al costat de la intersecció entre 
l’antiga ctra. B-143 (Avda. Catalunya) i la C-155

Segle XIX (any 1888). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial

Propietat pública (INCASOL)

1925201DG3012N

Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-12. Industrial Llevant)

Sistema d’equipament E7.Transport, E8.Seguretat i 
protecció civil, E11.Reserva sense ús assignat.

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Boada Nou 6.04 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD). 

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta masia o conjunt rural forma part del llistat dels 
elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquest conjunt rural es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest conjunt rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se les edificacions s’han de mantenir 
els valors compositius de les façanes i dels seus elements, 
les característiques essencials dels edificis originals, així com 
de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de les façanes i de la volumetria de les edificacions.

Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Dotar al conjunt 
d’una il·luminació adequada. Totes les actuacions han d’anar 
encaminades a potenciar el conjunt i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

No té cap protecció en l’actualitat. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona 
A.C.T.U.R. (Clau 18a)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació de 
l’arquitectura popular de l’època. El conjunt és força 
interessant des del punt de vista arquitectònic de definició de 
volums, imatge global o composició de façana, i és una 
mostra dels sistemes constructius i d’ús dels materials 
emprats a l’època.

Elements a destacar

Cal destacar la disposició de les edificacions, de la masia i 
construccions auxiliars com els corrals, la bassa i el paller, 
que formen un pati central. Remarcar l’estructura del paller 
que, tot i ser l’original, encara es conserva força bé. 

S’observa també un altre volum que destaca per tenir les 
cantonades arrodonides i un parament amb dues portes 
d’arc rebaixat i ventilació a base de petites escletxes al mur.

Desajustos i Estat de Conservació

En tot el conjunt, s’han realitzat moltes intervencions que han 
desfigurat totalment la masia original (tipus d’arrebossat, 
color, disposició i característiques dels forats, intervencions 
amb materials no òptims, ...). Destacar la disposició al voltant 
del conjunt de la masia, d’elements i coberts metàl·lics i 
cobertes d’uralita que fan desmerèixer considerablement a la 
masia. Cal mencionar la mala col·locació de cables, pals 
elèctrics i instal·lacions que desmereixen considerablement 
l’aspecte general de la masia.

El grau de conservació del conjunt no és molt bo. Hi ha una 
falta de manteniment important que pot fer que s’empitjorin 
les condicions, cosa que faria irrecuperable algunes 
construccions. 



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Joan Sastre                                         6.05
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer de Sant Isidre nº 16, davant de Can Sidro

Any 1.875 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1532610DG3013S0001GG

Sòl Urbà Consolidat

Zona de casc antic Barri de Baix (Clau 1c)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Joan Sastre                                          6.05 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest conjunt rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest conjunt rural forma part del llistat dels elements que 
per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest conjunt rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se les edificacions s’han de mantenir 
els valors compositius de les façanes i dels seus elements, 
les característiques essencials dels edificis originals, així com 
de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de les façanes i de la volumetria de les edificacions.

Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar el conjunt i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona. 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

La casa va ser remodelada possiblement l’any 1933, ja que 
hi ha una inscripció a la façana d’aquesta data. Fa uns 200 
anys aproximadament la casa ja s’anomena en un testament. 
El nom de Sastre ve de l’ofici d’un propietari anterior.

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici té un cert valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni tipològic de masies i cases rurals, i 
de l’evolució de l’arquitectura. És important com a testimoni 
dels sistemes constructius i d’ús dels elements arquitectònics 
i materials emprats en aquella època. 

Elements a destacar

Cal destacar la composició de la façana de l’edifici principal, 
on es remarquen les finestres i la porta d’accés amb carreus 
de pedra. A la part superior de la façana principal, s’observa 
una inscripció amb la data 1933 que segurament correspon a 
la data de la remodelació. A l’edifici secundari, destaquen les 
finestres i la porta amb els carreus de maó i els arc de maó
pla. A l’edifici que correspon a l’antic corral, s’aprecien quatre 
finestres amb arcs de mig punt i tres portes amb arc 
parabòlic.

Desajustos i Estat de Conservació

Cal destacar el desajust provocat per la ubicació del edifici 
veí, situat just al costat, creant tot una paret mitgera sense 
obertures a la dreta de la façana principal, que desmereix 
considerablement la imatge de l’edifici. Es menciona la mala 
col·locació dels cables i pals elèctrics, i la presència d’un 
dipòsit d’aigua penjat a la façana principal, que desvalora la 
imatge del conjunt.

El grau de conservació és variable d’una edificació a l’altre. 
L’edifici principal es conserva força be, mentre que la resta 
no tant.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Marxant 6.06 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/  Reial nº 316, intersecció amb el ptge. d’Enric Borràs

Any 1.920 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural)

En desús / magatzem

Propietat privada

1654401DG3015S0001WE

Sòl Urbà Consolidat

Zona de casc antic Barri de Dalt (clau 1a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Marxant 6.06 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric.

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta construcció rural forma part del llistat dels elements 
que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta edificació rural es podrà substituir, encara 
que, caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i 
una memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes i dels seus elements, les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de les façanes i de la volumetria de les edificacions.

Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. No es troba en cap inventari 
de patrimoni cultural

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació
clara de l’arquitectura popular de principis del  segle XX. El 
conjunt és força important des del punt de vista arquitectònic 
de definició de volums, imatge global i composició de façana, 
i és una mostra dels sistemes constructius i d’ús dels 
material emprats a l’època.

Elements a destacar

Cal destacar de forma general el treball de maçoneria de 
pedra de riu de les façanes, amb obertures amb llindes o 
arcs de maó pla i una gran porticó doble amb porta de fusta.

Cal destacar l’escala exterior, feta amb volta catalana.

Desajustos i Estat de conservació

Hi ha diferents desajustos a tenir en compte. A una de les 
façanes laterals s’ha anul·lat una obertura reomplint el buit 
amb fàbrica de maó constituint una difícil integració en la 
façana.

Cal destacar també la mala disposició de cables i elements 
elèctrics i la mala col·locació dels contenidors de recollida 
selectiva al costat de la tanca de la casa que desmereixen 
considerablement la imatge de l’edificació.

El grau de conservació de l’edifici és correcte.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Retxe 6.07 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ d’Abaix nº 31, cantonada amb el c/ del Rec

S. XVIII (any 1.776. Arquitectura popular 

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge)

Propietat privada Sòl Urbà

1534301DG3013S0001TG

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació de vial (Clau 2a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Retxe 6.07 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural del nucli històric és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural del centre històric forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural que forma part d’un nucli històric 
es podrà substituir, encara que, caldrà fer un aixecament 
complert (plànols, fotos,...) i una memòria històrica i 
arquitectònica abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació
haurà de formar part del projecte per a l’obtenció de la 
llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de la façana principal i els seus elements 
(porta, finestres), les característiques essencials de  l’edifici 
original, així com de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir 
en tot moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les 
actuacions han d’anar encaminades sempre a potenciar 
l’edificació i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

L’edifici no destaca per el seu gran valor arquitectònic ni 
escultòric, però és una peça important com a testimoni 
tipològic (cases rurals) i de l’evolució de l’arquitectura del 
segle XVIII. És important per la definició del volum, la imatge 
global, i com a testimoni dels sistemes constructius i la 
austeritat del sistema constructiu i dels materials emprats en 
aquella època.

Elements a destacar

Es pot destacar la composició de la façana principal i la seva 
austeritat. Destacant la porta d’accés amb un arc rebaixat i 
les dues finestres rectangulars del primer pis, amb carreus 
de pedra plana i polida.

Desajustos i Estat de conservació

S’han fet varies modificacions a les obertures en façanes. 
Per començar s’ha tapiat la finestra de la façana lateral. A la 
façana principal s`ha modificat la finestra de planta baixa, 
sense tenir en compte el caràcter formal i compositiu 
d’aquesta, obrint una finestra de proporcions horitzontals en 
comptes de les tradicionals verticals. També cal puntualitzar 
la utilització de reixes de diferents tipus a les finestres, 
desprestigiant les obertures i ancorades als carreus dels 
brancals. Cal destacar la mala col·locació dels cables i 
elements elèctric, de l’antena de telecomunicacions, d’un 
dipòsit d’aigua en la façana posterior i la mala integració dels 
baixants que desmereixen considerablement l’aspecte de les 
façanes.

El grau de conservació no és l’adequat. Sembla que no es 
realitza el manteniment oportú, i per tant hi ha certes parts de 
l’arrebossat que es troben malmeses, la coberta, ... 



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Casa Manén 6.08 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer del Castell nº 93 cantonada amb el Camí de Can 
Padró, donant front per l’altre banda amb l’Avinguda de  
Catalunya
Segle XX (any 1.932 segons cadastre). Estil noucentista

Residencial (casa unifamiliar aïllada d’estiu)

Residencial (casa unifamiliar aïllada)

Propietat privada

1745201DG3014N0001WQ

Sòl Urbà No Consolidat (PAU-42. Catalunya-Castell)

Zona de front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 
(Clau 2b)
La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Casa Manén 6.08 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa unifamiliar aïllada és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa forma part del llistat d’elements que per algun 
motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel 
municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat 
per estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, 
però dels que es considera oportú que es conservi el seu 
record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes, la volumetria, els elements 
arquitectònics (xemeneia, ràfecs, torre, coberta,...), les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’edificació i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS
Notícies històriques

Segons cadastre, la casa és va construir l’any 1932; i així ho 
corroboren els plànols originals del projecte i la petició de la 
llicència d’obres que es troben en l’Arxiu municipal. 

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona residencial 
ordenació oberta intensitat 4 (3d1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL
Valoració

Aquest edifici és prou important com per estar inclòs en el 
catàleg del patrimoni cultural del municipi, ja que té uns 
valors arquitectònics singulars d’un estil noucentista. És una 
peça important com a testimoni tipològic de casa senyorial
d’estiueig, i de l’evolució de l’arquitectura del primer terç del 
segle XX. És important des del punt de vista arquitectònic 
per la definició dels volums, de la imatge global i la 
composició de les seves façanes. 

Elements a destacar

Cal destacar de forma general la composició volumètrica del 
conjunt i de les façanes. La torre que presideix l’edifici està
coronada en les seves quatre façanes per grups de tres 
finestres adossades en arc de mig punt. La formalització de 
la coberta inclinada de teules, tant del volum principal com 
de la torre, amb la cornisa que fa de remat de la façana 
d’una elaborat disseny i execució, donen a l’edifici una 
singularitat i un nivell arquitectònic important. Caldria 
destacar també el mur de tancament de la parcel.la en  el 
carrer del Castell, format per una sèrie d’arcades que li 
donen un tractament i una imatge força singular.

Desajustos i Estat de Conservació

Possiblement, el desajust més importat és la falta de 
manteniment, tant de l’edifici com del jardí. El grau de 
conservació general és acceptable.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Viola                                               6.09 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer d’Abaix nº 36, cantonada amb el carrer Miquel Martí
i Pol

Any 1.810 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1534305DG3013S0001KG

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació de vial (Clau 2a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Viola                                               6.09 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural del nucli històric és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural del centre històric forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural que forma part d’un nucli històric 
es podrà substituir, encara que, caldrà fer un aixecament 
complert (plànols, fotos,...) i una memòria històrica i 
arquitectònica abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació
haurà de formar part del projecte per a l’obtenció de la 
llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes i els seus elements, les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques
No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent
Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.
Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions
No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia
No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació
clara de l’arquitectura popular de principis del  segle XX. El 
conjunt és força important des del punt de vista arquitectònic 
de definició de volums, imatge global i composició de façana, 
i és una mostra dels sistemes constructius i d’ús dels 
material emprats a l’època.

La casa lligada antigament a l’activitat agrícola no destaca 
pel seu gran valor arquitectònic, escultòric i artístic, sinó pel 
seu interès històric, formant part de la cultura del municipi; i 
per tant, seria interessant de deixar constància de la seva 
existència.

Elements a destacar

Es pot destacar la composició de la façana principal i la seva 
austeritat. Destacant la porta d’accés amb un arc rebaixat i 
les dues finestres rectangulars del primer pis.

Desajustos i Estat de conservació

Cal destacar també la mala disposició de cables i elements 
elèctrics i la mala col·locació del baixant al mig de la façana 
lateral. El grau de conservació de l’edifici és correcte.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Bisoli 6.10 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Carrer Miquel Martí i Pol cantonada amb el carrer d’Abaix

Any 1.810 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació de vial (Clau 2a)

Propietat privada

1534304DG3013S0001OG

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Bisoli 6.10
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural del nucli històric és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural del centre històric forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural que forma part d’un nucli històric 
es podrà substituir, encara que, caldrà fer un aixecament 
complert (plànols, fotos,...) i una memòria històrica i 
arquitectònica abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació
haurà de formar part del projecte per a l’obtenció de la 
llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de la façana i els seus elements, les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric en quant és una representació
clara de l’arquitectura popular de principis del  segle XX. El 
conjunt és força important des del punt de vista arquitectònic 
de definició de volums, imatge global i composició de façana, 
i és una mostra dels sistemes constructius i d’ús dels 
material emprats a l’època.

La casa lligada antigament a l’activitat agrícola no destaca 
pel seu gran valor arquitectònic, escultòric i artístic, sinó pel 
seu interès històric, formant part de la cultura del municipi; i 
per tant, seria interessant de deixar constància de la seva 
existència.

Elements a destacar

Es pot destacar la composició de la façana principal i la seva 
austeritat. Destacant la porta d’accés amb un arc rebaixat i 
les tres finestres rectangulars del primer pis.

Desajustos i Estat de conservació

El grau de conservació de l’edifici és correcte.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Nau Martí 6.11 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística: 

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avinguda de Catalunya nº 24, cantonada amb el carrer de 
Santiago Russinyol

Any 1931 (segons cadastre)

Nau (magatzem i garatge)

Nau (magatzem i garatge)

Propietat privada

1744301DG3014S0001QO

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació a vial amb ús mixt 
(Clau 2b)
La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Nau Martí 6.11
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta nau forma part del llistat d’elements que per algun 
motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel 
municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat 
per estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, 
però dels que es considera oportú que es conservi el seu 
record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta nau (magatzem i garatge) es podrà
substituir, encara que, caldrà fer un aixecament complert 
(plànols, fotos,...) i una memòria històrica i arquitectònica 
abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació haurà de 
formar part del projecte per a l’obtenció de la llicència 
d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes i els seus elements 
(portes, finestres, elements arquitectònics de decoració,...), 
les característiques essencials de  l’edifici original, així com 
de la imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

Aquesta nau realitzada per l’arquitecte Pujol Brull, presenta 
un cert interès arquitectònic, però no per estar inclosa en el 
catàleg de bens a protegir.

L’edificació de la nau amb ús de magatzem i garatge, forma 
part de la memòria i de la cultura del municipi; i per tant, seria 
interessant de deixar constància de la seva existència, pel 
seu interès històric que presenta.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura d’una època 
determinada, i una mostra dels sistemes constructius i dels 
materials que s’utilitzaven.

Elements a destacar

Es pot destacar la composició de la façana principal i la seva 
austeritat. Destacant la porta d’accés i les tres finestres de 
ventilació rectangulars del sotacoberta.

Desajustos i Estat de conservació

El grau de conservació de l’edifici és correcte.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Parera 6.12 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de la Noguera nº 1, cantonada camí de Can Parera

Segle XVIII. Arquitectura popular

Residencial (casa rural)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1023601DG3012S0001JZ

Sòl Urbà No Consolidat (PAU-08. Can Parera)

Zona de cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 

(Clau 6c2)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Parera 6.12 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes, les característiques 
essencials de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de 
mantenir en tot moment la visibilitat de la façana i de la 
volumetria de l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en 
perfecte estat (ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
les edificacions els elements sobreposats (instal·lacions,  
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...). Totes les actuacions han d’anar encaminades 
sempre a potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de Desenvolupament 
Residencial (Clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa no destaca pel seu gran valor arquitectònic, 
escultòric i artístic, ja que al llarg dels anys s’han anat 
realitzant moltes intervencions que han desvirtuat totalment 
les característiques originals d’aquesta. Tampoc presenta 
cap element arquitectònic i artístic singular a ressaltar, però 
resulta interessant com element tipològic i històric; i per tant, 
seria interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent l’austeritat dels sistemes 
constructius i dels materials emprats.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Patà 6.13
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Joan nº 98

Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1631012DG3013S0001LG

Sòl Urbà Consolidat

Zona casc antic Barri de Baix (Clau 1c)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se, s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes, les característiques essencials 
de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les 
actuacions han d’anar encaminades sempre a potenciar 
l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa de Can Patà, que forma part del Conjunt històric del 
c. de Baix, no té un gran interès arquitectònic, ja que les 
diferents intervencions que s’han anat realitzat al llarg de la 
història han desvirtuat totalment les característiques originals 
d’aquesta. 

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent l’austeritat dels sistemes 
constructius i dels materials emprats.

Tampoc presenta cap element arquitectònic i artístic singular 
a ressaltar, però resulta interessant com element tipològic i 
històric; i per tant, seria interessant de deixar constància de 
la seva existència.

Can Patà 6.13
__________________________________________________________________________________________________



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Tarrades 6.14
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística: 

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Joan nº 102

Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1631012DG3013S0001LG

Sòl Urbà Consolidat

Zona casc antic Barri de Baix (Clau 1c)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Tarrades 6.14
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se, s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes, les característiques essencials 
de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les 
actuacions han d’anar encaminades sempre a potenciar 
l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció. Inclòs en l'inventari de la 
Diputació de Barcelona.

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa de Can Samarruga, que forma part del Conjunt 
històric del c. de Baix, no té un gran interès arquitectònic, ja 
que les diferents intervencions que s’han anat realitzat al 
llarg de la història han desvirtuat totalment les 
característiques originals d’aquesta. 

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent l’austeritat dels sistemes 
constructius i dels materials emprats.

Tampoc presenta cap element arquitectònic i artístic singular 
a ressaltar, però resulta interessant com element tipològic i 
històric; i per tant, seria interessant de deixar constància de 
la seva existència.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Soley 6.15 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ d’Abaix nº 33, entre el c/ del Rec i c/ de Miquel Martí i Pol

Any 1.860 (segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural nucli històric)

Residencial (habitatge)

Propietat privada

1534302DG3013S0001FG

Sòl Urbà Consolidat

Zona de front ordenat segons alineació de vial (Clau 2a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Soley 6.15 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa rural del nucli històric és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural del centre històric forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural que forma part d’un nucli històric 
es podrà substituir, encara que, caldrà fer un aixecament 
complert (plànols, fotos,...) i una memòria històrica i 
arquitectònica abans d’enderrocar-lo. Aquesta documentació
haurà de formar part del projecte per a l’obtenció de la 
llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de la façana i dels seus elements, les 
característiques essencials de l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana. Mantenir l’entorn immediat en perfecte 
estat (ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
les edificacions els elements sobreposats (instal·lacions,  
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...). Totes les actuacions han d’anar encaminades 
sempre a potenciar l’edificació i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa no destaca pel seu gran valor arquitectònic i artístic, 
sinó pel seu interès històric, formant part de la cultura del 
municipi; i per tant, seria interessant de deixar constància de 
la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, i una mostra dels sistemes constructius i dels 
materials que s’utilitzaven.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Periquet (Cal Sastre)                                                   6.16 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. de Catalunya nº68-70

L’any 1898 (segons cadastre)

Residencial

Actualment es troba en desús

Propietat privada

1931902DG3013S0001FG / 1931902DG3013S0001TG

Sòl  Urbanitzable Delimitat (SUD-05. Can Maiol Nord)

Segons el Pla Parcial de Can Maiol Nord

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Periquet (Cal Sastre)                                                   6.16 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES
Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest conjunt d’edificacions és 
Ambiental (D) estrictament a documentar, mereixedora de la 
seva imatge i com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquest element forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquestes construccions es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
dels elements.

Per tant, aquest conjunt es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se, s’han de mantenir els valors 
compositius de les façanes, les característiques essencials 
de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les 
actuacions han d’anar encaminades sempre a potenciar 
l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap inventari.

Classificat de sòl urbanitzable i qualificat de zona en el pla 
parcial de Can Maiol

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

El conjunt de Can Periquet té un cert interès històric, ja que 
forma part de la memòria de Palau, i per tant, seria 
interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura popular de 
l’època, on queda patent els sistemes constructius, els 
materials emprats, i el tipus d’arquitectura.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Barral                                              6.17 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ Camí Reial nº 294, entre el c/ de l’Arquitecte Falguera i 
c/ de Suïssa

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (habitatge unifamiliar)

Propietat privada

1653705DG3015S0001XE / 1653706DG3015S0001IE / 
1653706DG3015S0002OR

Sòl Urbà Consolidat

Zona de casc antic Barri de Dalt (clau 1a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Barral                                              6.17 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta casa és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa forma part del llistat d’elements que per algun 
motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel 
municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat 
per estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, 
però dels que es considera oportú que es conservi el seu 
record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se aquest casalot, s’ha de mantenir 
els valors compositius de les façanes, les característiques 
essencials de  l’edifici original i la seva imatge. S’ha de 
mantenir en tot moment la visibilitat de la façana i de la 
volumetria de l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en 
perfecte estat (ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin 
desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de 
les edificacions els elements sobreposats (instal·lacions,  
elements de suport, cadiretes, caixes, cables elèctrics i de 
telefonia,...). Totes les actuacions han d’anar encaminades 
sempre a potenciar l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona casc antic (Clau 1)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

La casa no destaca pel seu gran valor arquitectònic i artístic, 
sinó pel seu interès històric, formant part de la història del 
municipi; i per tant, seria interessant de deixar constància de 
la seva existència.

És un testimoni tipològic, dels sistemes constructius i dels 
materials que s’utilitzaven.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Cinto                                               6.18
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ de Sant Oleguer cantonada amb c/ de Montjuïc

Arquitectura popular

Residencial (masia, casa rural)

Residencial (masia, casa rural)

Propietat privada

08155A012000120000PO / 08155A01209506

Sòl No Urbanitzable

Agrícola de valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic 
(Clau 24a)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Cinto                                               6.18
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta masia és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta casa rural o masia forma part del llistat d’elements 
que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat 
significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la 
suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens a 
protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que es 
conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta casa rural es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-la. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes i dels seus elements, les 
característiques essencials de  l’edifici original, així com de la 
imatge del conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la 
visibilitat de la façana i de la volumetria de l’edificació. 
Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), 
lliure d’elements que puguin desmerèixer la imatge del 
conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions els elements 
sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, 
caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions 
han d’anar encaminades sempre a potenciar l’element i el 
seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl no urbanitzable i qualificat de zona Protegit
d’interès agrícola (Clau 22)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Aquesta masia o casa pairal no destaca pel seu gran valor 
arquitectònic i artístic, sinó pel seu interès històric, formant 
part de la cultura del municipi; i per tant, seria interessant de 
deixar constància de la seva existència.

Tampoc té elements singulars en les seves façanes 
d’especial interès arquitectònic i artístic.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura i de la 
tipologia de masos lligats a l’activitat rural, i una mostra dels 
sistemes constructius i dels materials emprats.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Joan (pellissa de Can Cortés)                                                              6.19 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/ del Camí Reial nº 61 cantonada c/ de Can Cortès

Pot tenir una petita part del s.XVI-XVII. Arquitectura 
popular

Pallissa de Can Cortès (formava part de la masia)

Restaurant

Propietat privada

1641606DG3014S0001TO

Sòl Urbà No Consolidat, inclòs en el Pla de Millora Urbana 
PMU-08. Can Cortès
Segons el Pla de Millora Urbana de Can Cortès.
Zona d’activitats econòmiques de serveis (Clau 8a)
La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

Can Joan (pellissa de Can Cortés)                                                              6.19 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquesta construcció és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta construcció forma part del llistat d’elements que per 
algun motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius
pel municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient 
entitat per estar a dins del catàleg de bens a protegir i 
mantenir, però dels que es considera oportú que es conservi 
el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta construcció es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-la. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir els 
valors compositius de les façanes, les característiques 
essencials de  l’edifici original, així com de la imatge del 
conjunt. S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat de la 
façana i de la volumetria de l’edificació. Mantenir l’entorn 
immediat en perfecte estat (ordre, neteja,..), lliure d’elements 
que puguin desmerèixer la imatge del conjunt i eliminar en 
l’exterior de les edificacions els elements sobreposats 
(instal·lacions,  elements de suport, cadiretes, caixes, cables 
elèctrics i de telefonia,...). Totes les actuacions han d’anar 
encaminades sempre a potenciar l’element i el seu entorn 
immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de sistema d’equipaments 
varis (Clau Gv)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Aquesta construcció que era la pallissa de Can Cortès ha 
sofert durant els anys moltes transformacions que han 
desvirtuat totalment el seu estat original; per tant, no destaca
pel seu gran valor arquitectònic, sinó pel seu interès històric, 
formant part de la cultura del municipi; i per tant, seria 
interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de les construccions annexes a 
les cases pairals lligades a l’activitat agrícola, i una mostra 
dels sistemes constructius i dels materials emprats.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

La Química (antiga fàbrica tèxtil de “Les Pinyotes” ) 6.20
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Avda. de Catalunya nº 310, cantonada c/ de la Pujada

-

Edifici industrial (originàriament indústria tèxtil)

Possiblement és un magatzem de materials de construcció

Propietat privada

1534305DG3013S0001KG

Sòl Urbà No Consolidat, inclòs en el Pla de Millora Urbana 
PMU-10. Cal Viejo
Segons el Pla de Millora Urbana de Cal Viejo. Zona 
d’edificació en illa oberta en blocs (Clau 4)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PROPOSADES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedora de la seva imatge i 
com a testimoni històric. 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta nau o edifici industrial forma part del llistat 
d’elements que per algun motiu, arquitectònic i/o històric, han 
estat significatius pel municipi, però que en l’actualitat, no 
tenen la suficient entitat per estar a dins del catàleg de bens 
a protegir i mantenir, però dels que es considera oportú que 
es conservi el seu record als arxius municipals. 

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquesta nau o edifici industrial es podrà substituir, 
encara que, caldrà fer un aixecament complert (plànols, 
fotos,...) i una memòria històrica i arquitectònica abans 
d’enderrocar-la. Aquesta documentació haurà de formar part 
del projecte per a l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se l’edificació s’ha de mantenir el 
volum, la tipologia i estructura i les característiques 
essencials de  l’edifici original. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les 
actuacions han d’anar encaminades sempre a potenciar 
l’element i el seu entorn immediat.

La Química (antiga fàbrica tèxtil de “Les Pinyotes” ) 6.20
__________________________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de 
desenvolupament residencial d’intensitat 4 (Clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL 

L’edifici industrial no destaca pel seu gran valor arquitectònic 
i artístic, si no pel seu interès històric, formant part de la 
cultura del municipi; i per tant, seria interessant de deixar 
constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura industrial de 
l’època, on es mostren els sistemes constructius i materials 
utilitzats en aquella època.



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

La Torreta                                              6.21 
__________________________________________________________________________________________________

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

C/  Puighebreuada nº 2, cantonada c/ de Pau Picasso, en 
la pl. Jaume Balmes

Any 1.920 ( segons cadastre). Arquitectura popular

Residencial (casa rural en el centre urbà)

En desús

Propietat privada

0443710DG3004S0001IT

Sòl Urbà No Consolidat, inclòs en el polígon d’actuació
urbanístic PAU-20. Puighebreuada.

Zona de cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2

(Clau 6c2)

La categoria de protecció és EAD
El nivell de protecció és Ambiental (D)



Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Palau-solità i Plegamans, desembre 2012

La Torreta                                              6.21 
__________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PERMESES

Categoria i nivell de protecció

La categoria de protecció és d’Elements Arquitectònics a 
Documentar (EAD).

El nivell de protecció d’aquest element és Ambiental (D) 
estrictament a documentar, mereixedor de la seva imatge i 
com a testimoni històric 

Elements subjectes a protecció i conservació

Aquesta petita edificació i cobert (edificació lligada a l’activitat 
del camp) forma part del llistat dels elements que per algun 
motiu, arquitectònic i/o històric, han estat significatius pel 
municipi, però que en l’actualitat, no tenen la suficient entitat 
per estar a dins del catàleg de bens a protegir i mantenir, 
però dels que es considera oportú que es conservi el seu 
record als arxius municipals.

Per tant, aquest element no està subjecte a la seva protecció
i conservació, i per tant, la seva recuperació és estrictament 
com a recomanació.

Criteris d’intervenció

En aquesta construcció es podran realitzar totes les 
actuacions previstes en aquest document: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, 
reestructuració, modernització, ampliació, addició, enderroc 
parcial, substitució, reconstrucció, i fins i tot l’enderroc total 
de l’element.

Per tant, aquest element es podrà substituir, encara que, 
caldrà fer un aixecament complert (plànols, fotos,...) i una 
memòria històrica i arquitectònica abans d’enderrocar-lo. 
Aquesta documentació haurà de formar part del projecte per 
l’obtenció de la llicència d’enderroc.

En el cas de conservar-se, s’ha de mantenir els valors 
compositius de les façanes, la volumetria, els elements 
constructius singulars, les característiques essencials de  
l’edifici original i la seva imatge. S’ha de mantenir en tot 
moment la visibilitat de la façana i de la volumetria de 
l’edificació. Mantenir l’entorn immediat en perfecte estat 
(ordre, neteja,..), lliure d’elements que puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i eliminar en l’exterior de les edificacions 
els elements sobreposats (instal·lacions,  elements de suport, 
cadiretes, caixes, cables elèctrics i de telefonia,...). Totes les 
actuacions han d’anar encaminades sempre a potenciar 
l’element i el seu entorn immediat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES I DOCUMENTALS 

Notícies històriques

No s’han trobat referències històriques

Protecció i planejament vigent

Actualment no té cap protecció.

No inclòs en cap  l'inventari 

Classificat de sòl urbà i qualificat de zona de 
desenvolupament residencial d’intensitat 4 (Clau 12d2)

Intervencions

No hi ha documentació referent a cap intervenció

Bibliografia

No s’han trobat referències biogràfiques

VALORACIÓ GENERAL

Aquesta petita edificació i cobert lligat a l’activitat rural, no 
destaca pel seu gran valor arquitectònic, sinó pel seu interès 
històric, formant part de la cultura de Palau; i per tant, seria
interessant de deixar constància de la seva existència.

És un testimoni representatiu de l’arquitectura d’una època, i 
una mostra dels sistemes constructius, dels materials 
utilitzats, i d’una tipologia determinada.




