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CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO 
URBANITZABLE 

1. MASIES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. 

Llistat de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació segons 
especifiquen els articles 47.3 i 50 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010 i disposicions concordants. 

Núm. al plànol Denominació      
    
C 001 Aiguafreda de Dalt  

C 002 Can Brull  

C 003 Castell de Cruïlles, Casal de Cruïlles  

C 004 L’Aragall  

C 005 Casanoves  

C 006 La Casa nova de Sant Miquel  

 

Llistat de masies i cases rurals que es troben únicament inventariades, per la catalogació de les 
quals cal que: 

- S’efectuï un estudi històric previ que permeti conèixer les condicions originals i 
volumètriques de la masia. 

- Es redacti un pla especial individual garanteixi la idoneïtat de la seva reconstrucció 
tenint en compte els valors naturals dels entorns a protegir i d’acord amb els 
requeriments establerts en el Pla Especial del Montseny. 

Núm. al plànol Denominació      
    
A 001 El Saüc  

A 002 Can Serra de l’Arca  

A 003 El Sení / El Saní  

A 004 Vilargent  

A 005 Can Bauma  

A 006 La Bisbal  

A 007 La Costa, La Costa de Can Brull  

2. OBJECTIUS  

El present catàleg de masies té els següents objectius: 

 La conservació i recuperació la part del patrimoni construït d'habitatges en sòl no 
urbanitzable mitjançant la regulació de les condicions d'edificació i la dotació de noves 
activitats compatibles amb el medi en el que s'emplacen. 

 El reforç de l'activitat turística i de servei del municipi com a conseqüència de l'alt valor 
del medi natural en que s'emplaça. 

 La fixació de residents al territori per tal de garantir la guàrdia i custòdia dels espais 
agrícoles i forestals del municipi i la conservació dels seus valors naturals i ambientals. 

 La dotació d'una eina eficaç per tal que l'administració i els particulars puguin gestionar 
eficaçment la millora de les masies i cases rurals incloses al catàleg. 
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3. ASPECTES PREVIS 

Aquest catàleg s’ha d’entendre en positiu: a partir de la possibilitat que ofereix la legislació 
urbanística d’ordenar i regular algunes construccions ja existents en el sòl no urbanitzable. La 
inclusió d’un edifici d’habitatge en el present document pot facilitar no només que no acabi 
enrunant-se sinó que inclús es pugui consolidar i ocupar amb noves activitats. Així, el 
reconeixement dels valors intrínsecs de certs elements, amb independència d’altres aspectes, 
ha de permetre regularitzar bona part del parc d’habitatges existents en el rodal d’Aiguafreda 
que, sense aquest mecanisme, estaria condemnada a la seva desaparició (i amb ella la 
d’alguns valors ambientals del mateix rodal que objectivament cal conservar). 

4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

La proposta d’inclusió dels habitatges existents en el catàleg es fonamenta en la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme així com conforme les 
disposicions reglamentàries urbanístiques en vigor que són aplicables. 

D’acord amb els TRLUC i RDLU, les raons per incloure un edifici en el catàleg de masies i 
cases rurals s’han de fonamentar en els seus valors arquitectònics, històrics, mediambientals, 
paisatgístics o socials. El text legislatiu, però, no detalla què s’entén per cada un d’aquests 
valors i obliga a justificar en el propi catàleg les raons que en determinen la preservació i 
recuperació dels habitatges inclosos. D’acord amb això, el present document descriu i justifica 
l’existència dels valors previstos per la llei d’acord amb els següents criteris: 

 S’entén que un edifici d'habitatge té valor arquitectònic quan el seu conjunt o algun dels 
seus elements arquitectònics, formals o constructius és de destacar en relació amb el 
moment de la seva construcció. Així, la tipologia, el sistema estructural, l’estil, la 
volumetria o la seva ornamentació poden justificar-ne la seva singularitat i per tant la 
necessitat de preservació. 

 S’entén que un edifici d'habitatge té valor històric quan en ell es detecten elements que 
evidencien, o quan de menys permeten deduir, que és anterior a l’expansió "urbana" de 
primers del segle passat. En aquest grup hi hauria bàsicament els edificis d’habitatge 
provinents del món rural de primers del segle vint i els d’estiueig de les famílies 
benestants de la mateixa època que, com a referent del moment històric en que van ser 
construïts, no es poden deixar perdre. 

 S’entén que un edifici d'habitatge té valor mediambiental quan la seva preservació 
permet garantir les condicions ambientals del seu entorn pròxim i del rodal en general. 
Així, entenent el valor ambiental en un sentit ampli, la proposta d’inclusió dels 
habitatges vinculats a explotacions agràries es planteja per assegurar la preservació 
d’unes determinades activitats, territoris i paisatges que cada vegada és més difícil de 
trobar i mantenir; sense oblidar la riquesa ambiental i natural que aporten al conjunt de 
la societat. Per altra banda, la fixació de població en el territori, no com a visitant o 
usuari temporal sinó com a directament i permanentment depenent d’ell, permet 
garantir una tasca de vigilància i manteniment que per altres costats la mateixa societat 
també s’està exigint. 

 S’entén que un edifici d'habitatge té valor paisatgístic quan la seva presència en el 
paisatge esdevé un referent imprescindible per reconèixer aquest en el seu conjunt. 
Inclou aquells edificis que per la seva localització o característiques formals i 
tipològiques estan relacionats amb una determinada percepció d’un territori. Aquests 
edificis, finalment acaben afegint valor al paisatge del que formen part de manera 
indissociable i la seva desaparició seria una pèrdua, no tant per la seva singularitat com 
pel conjunt que configura amb el seu entorn. 

 S’entén que un edifici d'habitatge té valor social quan està vinculat a alguna funció o 
activitat que la societat necessita i s’exigeix, i el seu emplaçament en el rodal esdevé 
imprescindible o quan de menys molt beneficiós per a la funció prevista. En aquest 
grup hi trobaríem des d’habitatges vinculats a explotacions ramaderes fins a activitats 
d’educació en el lleure, passant per cases de colònies o centres hípics. Pel que fa a les 
granges, i mentre la ramaderia segueixi essent necessària per a la societat, la pròpia 
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normativa de salubritat dels cascs urbans fa impossible que es puguin situar en cap 
altre lloc que no sigui allunyat de la població i per tant s’han d’acabar emplaçant 
necessàriament en el sòl no urbanitzable. Pel que fa a les altres tipologies d’activitats 
és evident la seva funció social i/o  terapèutica, i en uns casos la relació amb la natura 
és imprescindible (p.e: l’educació en el lleure) i en d’altres els resultats obtinguts són 
millors que en d’altres emplaçaments més “durs” (p.e: els centres de formació o treball 
per a disminuïts físics o psíquics, i els de reinserció o rehabilitació de 
drogodependents) 

Pel que fa als possibles usos previstos pel text legislatiu, passa el mateix que amb els valors i 
també deixa en mans del catàleg la seva definició detallada. Així, el destí previst a l'article 
47del TRLUC per a habitatge familiar, establiment hoteler, establiment de turisme rural o 
activitats d'educació en el lleure es concreta en el present catàleg de masies a través dels usos 
següents: 

 S'entén per ús d'Habitatge familiar rural com aquell ús referit a l'allotjament prolongat 
de les persones en edificis condicionats per aquesta funció, situats en finques rústiques 
amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals, i que duen a terme funcions de 
conservació de l’entorn i custòdia del territori.  

 S'entén com a ús de Restauració en sòl rústic aquell que comprèn els establiments 
destinats a restaurant de petita dimensió i capacitat limitada a 40 comensals, situats en 
finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. No comprèn els 
cafès, bars, cafeteries, granges o similars. 

 S'entén com a ús d'Establiment de turisme rural aquell que comprèn els serveis 
relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de 
turisme rural i directament i justificadament associades a una activitat agrícola, 
ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general rústica. 

 S'entén per ús d'Activitats d'educació en el lleure com aquell ús que comprèn les 
activitats d’ensenyament vinculades al medi natural -agrícola, ramader, forestal o 
fluvial- i aquelles d’esbarjo, esplai o repòs que necessàriament s’han de desenvolupar 
en espais a l’aire lliure i en contacte amb la natura (cases de colònies, hípiques...); així 
com aquelles de tipus terapèutic i de reinserció (gent gran, minusvalideses, 
addiccions...) i formació ocupacional vinculades al medi natural. 

 Finalment s'entén com  a ús Artesanal en el medi rural com aquell que comprèn les 
activitats vinculades a l’elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i 
agropecuaris; i aquelles vinculades a professions artístiques o lliberals i a la 
investigació i el desenvolupament. 

Pel que fa a la regulació proposada als habitatges inclosos al catàleg de masies, cal distingir 
entre les condicions generals admeses a tots ells i les particulars per a determinats tipus o 
edificis específics.  

En quant als usos, a tots els edificis s'hi admeten els d'habitatge familiar rural, establiment de 
turisme rural, activitats d'educació en el lleure i artesanal en el medi rural.  

Pel que fa als edificis que disposen d'una accessibilitat fàcil des de la xarxa viària general 
s'afegeix la possibilitat de poder-los destinar a restauració en sòl rústic i hoteler en sòl rústic 
d'acord amb les definicions del present document. 

Depenent de les condicions físiques d'accessibilitat i, sobretot, de la dimensió de les masies 
existents les fitxes individualitzades proposen regulacions específiques dels aspectes 
enunciats. 

Pel que fa a les condicions d'edificació, es proposa una regulació general amb l'objecte de 
prioritzar la preservació de les característiques dels edificis originals i la seva rehabilitació o 
recuperació. En aquells casos en que s'hagi detectat alguna especificitat i/o mancança les 
fitxes individualitzades regulen amb més detall les normes generals. Les condicions que es 
regulen fan referència a quins volums poden ser utilitzats per als usos admesos, a les 
condicions d'ampliació o divisió horitzontal, al condicionament dels accessos i l'entorn i a les 
condicions de les infraestructures de servei. 
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Per concretar tot l'anterior, es recullen en una fitxa individualitzada tots i cada un dels elements 
que s’incorporen al catàleg de masies. Aquesta fitxa s’ha dissenyat de tal manera que, alhora 
que faciliti la seva identificació i localització, permeti una correcta gestió posterior. 

La fitxa dels elements catalogats s’estructura en tres parts: una primera d’identificació, 
descripció i valoració de les principals característiques de l’element, una segona pròpiament 
reguladora o normativa i una tercera annexa amb informació gràfica complementària. 

La part informativa està estructurada en tres apartats:  

a) la informació identificativa que bàsicament inclou un codi de numeració elaborat a 
l’efecte d’identificar els elements i situar-los damunt dels plànols generals, la toponímia 
de l’emplaçament (quan es coneix), una planta a escala 1/5000 de l’edifici i el seu 
entorn i una fotografia que permeti identificar-lo; 

b) la informació descriptiva que inclou les dades urbanístiques més rellevants, una 
descripció general i un croquis de l’edifici d’habitatge amb algunes dades 
complementàries, un grup de dades de les edificacions auxiliars i la finca, i els usos 
actuals. Les dades de les edificacions auxiliars únicament contemplen edificis i no 
inclouen els coberts auxiliars oberts de les explotacions agrícoles o ramaderes que, 
depenent de les noves activitats, haurien de tendir a desaparèixer; 

c) la informació de valoració que inclou un grup de caselles en que s’indica la presència o 
no d’algun dels valors previstos per la legislació d’acord als criteris exposats 
anteriorment i la justificació individualitzada. 

La part reguladora incorpora les condicions específiques de cada element, en el cas que hi hagi 
algun aspecte singular que calgui regular complementàriament a la normativa general. 

La part annexa incorpora diverses imatges dels edificis per millorar-ne la informació i 
comprensió. 
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ANNEX 1. FITXES DE LES MASIES I CASES RURALS 
SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCIÓ O DE REHABILITACIÓ  

 

 

 





Aiguafreda de Dalt element: C-001

qualificació Sistema d'equipaments (clau E)

altres D'acord amb l'informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, és un Bé Cultural d'Interès Local 
(BCIL: Núm Catàleg Patrimoni Cultural Català: 2648-1 (Acord Ple i Consell Comarcal 07/10/2009, DOGC 
19/10/2009)).
Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000.
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM.

Conjunt d'edificis amb rectoria, església, cementiri i comunidor. La rectoria està encastada a l'església, en un nivell més baix, i 
consisteix en un edifici molt senzill de forma rectangular i alguns cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab, murs de 
pedra parcialment arrebossats i obertures amb emmarcaments de carreus treballats. A la façana hi ha un rellotge de sol ovalat.

<50

entre 50 i 100

> 100

< 100

entre 100 i 250

> 250

< 100

entre 100 i 200

> 200

bo

regular

dolent

Sí < 100

entre 100 i 250

> 250

bo

regular

dolent

bo
regular

dolent

DADES FINCA
conservació 

auxiliars
construccions 

auxiliars
conservació 

finca
superfície (m2) 

auxiliars

No

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2)

conservacióedat estimada 
(anys)

DADES URBANÍSTIQUES

 X 438396,54  Y 626777,97COORDENADES UTM:

Riscos: Incendi.

Accessibilitat: Amb qualsevol tipus de vehicle des de la xarxa bàsica de camins.

Entorn: Està situada en un punt pla del vessant de la muntanya que baixa cap a la Riera de Martinet. Al costat del 
pendent hi ha camps de conreu aterrassats. La resta està envoltat de bosc. Està emplaçada en un hàbitat 
d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars).

L'església actual data de 1105, moment en que es renovà i consagrà una anterior construïda al 898.

ALTRES DADES

Serveis: Disposa de connexió a la xarxa elèctrica.

Ref.cadastral: 08014A00200006



Aiguafreda de Dalt element: C-001

habitatge

deshabitat

agrícola/ramader turisme rural

lleure hotel

altres

ALTRES IMATGES

USOS ACTUALS 

ALTRES ASPECTES

Religiós

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap

VALORS (s/. DL. 1/2005)

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic positiu.

PROPOSTA

Condicions d'edificació i ordenació:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Usos admesos:

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en el 
medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM.
Forma part del sistema d'equipament del PN Montseny.

Condicions dels accessos i l'entorn:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Condicions d'infraestructures de servei:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny.
En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 
emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat prenent 
les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies vinculades a ell.



Can Brull element: C-002

qualificació Espais Naturals Protegits (clau 25)

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000.
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM.

Conjunt d'edificis a l'entorn d'un antic mas. L'edifici principal i més antic és en forma de "L" amb coberta a dues aigües. Els murs 
són de paredat comú amb pedres cantoneres. A la façana principal hi ha obertures rectangulars disposades molt regularment, 
amb llindes i brancals de pedra. Cal destacar un segon edifici d'habitatge de menys de 50 anys amb paredat comú no gaire 
treballat i coberta a diversos pendents, sense cap tipus d'interès.

<50

entre 50 i 100

> 100

< 100

entre 100 i 250

> 250

< 100

entre 100 i 200

> 200

bo

regular

dolent

Sí < 100

entre 100 i 250

> 250

bo

regular

dolent

bo
regular

dolent

DADES FINCA
conservació 

auxiliars
construccions 

auxiliars
conservació 

finca
superfície (m2) 

auxiliars

No

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2)

conservacióedat estimada 
(anys)

DADES URBANÍSTIQUES

 X 439869,22  Y 627022,18COORDENADES UTM:

Riscos: Incendi.

Accessibilitat: Amb qualsevol tipus de vehicle des de la xarxa bàsica de camins.

Entorn: Està situada al mig d'una plana alta, envoltada de bosc d'alzines i algun camp de conreu.
Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars).

Mas documentat al segle XII. Presenta elements dels segles XIV, XV i XVIII.

ALTRES DADES

Serveis: Disposa de connexió a la xarxa elèctrica.

Ref.cadastral: 08014A00100003



Can Brull element: C-002

habitatge

deshabitat

agrícola/ramader turisme rural

lleure hotel

altres

ALTRES IMATGES

USOS ACTUALS 

ALTRES ASPECTES

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap

VALORS (s/. DL. 1/2005)

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic positiu.
Exemple de masia d'origen medieval amb torre defensiva.

PROPOSTA

Condicions d'edificació i ordenació:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Usos admesos:

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en el 
medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM.

Condicions dels accessos i l'entorn:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Condicions d'infraestructures de servei:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Caldrà confirmar documentalment o mitjançant intervenció arqueològica l'antiguitat de la torre, a efectes de declarar-la com a 
BCIN d'acord amb la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.
Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny.
En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 
emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat prenent 
les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies vinculades a ell.



Castell de Cruïlles, Casal de Cruïlles element: C-003

qualificació Zona Forestal de Valor (clau 22)

altres D'acord amb l'informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, és un Bé Cultural d'Interès 
Nacional (BCIN - Monument històric, Núm Registre:456-MH // Registre estatal: R-I-51-5170 (Decret 22/04/1949, 
BOE 05/05/1949).
Es troba pròxim al límit de l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 
Montseny.

Conjunt de tres cossos rectangulars edificats a l'entorn d'un pati central tancat. Els murs són de paredat comú amb pedres 
cantoneres. Recentment es rehabilità acuradament l'edifici i es recuperaren alguns elements ornamentals. Les obertures, de 
dimensió força petita, estan emmarcades amb llindes i brancals de pedra.

<50

entre 50 i 100

> 100

< 100

entre 100 i 250

> 250

< 100

entre 100 i 200

> 200

bo

regular

dolent

Sí < 100

entre 100 i 250

> 250

bo

regular

dolent

bo
regular

dolent

DADES FINCA
conservació 

auxiliars
construccions 

auxiliars
conservació 

finca
superfície (m2) 

auxiliars

No

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2)

conservacióedat estimada 
(anys)

DADES URBANÍSTIQUES

 X 468248,38  Y 625866,66COORDENADES UTM:

Riscos: Incendi.

Accessibilitat: Amb vehicle particular o tot terreny des de la xarxa secundària de camins.

Entorn: Està situada en un punt pla del vessant de la muntanya que baixa cap a a la riera de l'Aragall. Al seu entorn hi ha 
terrenys organitzats en feixes enjardinades per a l'ús dels residents. Està emplaçada en un hàbitat d'interès 
comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars).

El vilar o lloc d'Aiguafreda, que acabà donant nom a la parròquia i al municipi, es trobava situat a l'indret on hi a el castell o casal 
de Cruïlles abans del segle X.

ALTRES DADES

Serveis: Disposa de connexió a la xarxa elèctrica.

Ref.cadastral: 08014A00300012



Castell de Cruïlles, Casal de Cruïlles element: C-003

habitatge

deshabitat

agrícola/ramader turisme rural

lleure hotel

altres

ALTRES IMATGES

USOS ACTUALS 

ALTRES ASPECTES

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap

VALORS (s/. DL. 1/2005)

PROPOSTA

Condicions d'edificació i ordenació:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Usos admesos:

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en el 
medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM.

Condicions dels accessos i l'entorn:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Condicions d'infraestructures de servei:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Caldrà estar al fixat per la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i els seus procediments específics per a usos i autorització 
d'obres.
En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 
emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat prenent 
les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies vinculades a ell.



L'Aragall element: C-004

qualificació Zona Forestal de Valor (clau 22)

altres Es troba pròxim al límit de l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 
Montseny.

Conjunt d'edificis agrupats com a resultat de successives ampliacions i transformacions. El cos principal és de forma rectangular 
amb mur de paredat comú i coberta a dues aigües. La resta de volums són igualment de paredat comú amb coberta a dues 
aigües i s'han anat agregant al principal sense cap ordre.

<50

entre 50 i 100

> 100

< 100

entre 100 i 250

> 250

< 100

entre 100 i 200

> 200

bo

regular

dolent

Sí < 100

entre 100 i 250

> 250

bo

regular

dolent

bo
regular

dolent

DADES FINCA
conservació 

auxiliars
construccions 

auxiliars
conservació 

finca
superfície (m2) 

auxiliars

No

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2)

conservacióedat estimada 
(anys)

DADES URBANÍSTIQUES

 X 438477,61  Y 624942,36COORDENADES UTM:

Riscos: Incendi.

Accessibilitat: Amb qualsevol tipus de vehicle des de la xarxa bàsica de camins.

Entorn: Està situada en un punt pla del vessant de la muntanya que baixa cap a a la riera de l'Aragall. Al seu entorn hi ha 
terrenys organitzats en feixes enjardinades.
Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies).

Apareix citada el segle XI. L'any 1319 torna a aparèixer citat entre els masos dels senyors d'Aiguafreda.

ALTRES DADES

Serveis: Disposa de connexió a la xarxa elèctrica.

Ref.cadastral: 08014A00400016



L'Aragall element: C-004

habitatge

deshabitat

agrícola/ramader turisme rural

lleure hotel

altres

ALTRES IMATGES

USOS ACTUALS 

ALTRES ASPECTES

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap

VALORS (s/. DL. 1/2005)

Es troba emplaçat en un punt dominant respecte el poble i part del terme municipal.

PROPOSTA

Condicions d'edificació i ordenació:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Usos admesos:

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en el 
medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM.

Condicions dels accessos i l'entorn:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Condicions d'infraestructures de servei:

Es minimitzarà la presència d'instal·lacions aèries. Per a la resta d'aspectes, les generals de l'article corresponent del POUM.

En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 
emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat prenent 
les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies vinculades a ell.



Casanoves element: C-005

qualificació Espais Naturals Protegits (clau 25)

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000.
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM.

Ruïnes d'un conjunt de dos edificis mig enrunats. L'edifici principal estava destinat a habitatge. Conserven parcialment les parets 
i part dels forjats enrunats. No tenen coberta. Els murs són de paredat comú.

<50

entre 50 i 100

> 100

< 100

entre 100 i 250

> 250

< 100

entre 100 i 200

> 200

bo

regular

dolent

Sí < 100

entre 100 i 250

> 250

bo

regular

dolent

bo
regular

dolent

DADES FINCA
conservació 

auxiliars
construccions 

auxiliars
conservació 

finca
superfície (m2) 

auxiliars

No

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2)

conservacióedat estimada 
(anys)

DADES URBANÍSTIQUES

 X 438651,07  Y 625341,90COORDENADES UTM:

Riscos: Incendi.

Accessibilitat: Amb vehicle tot terreny des de la xarxa secundària de camins.

Entorn: Està situada en una clariana plana enmig de pineda, envoltada de forts pendents.
Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars).

L'any 1084 apareix citat indirectament el mas Casanoves, el topònim del qual revelaria que es tractava un mas nou nascut al 
mateix segle XI.

ALTRES DADES

Serveis: No disposa de cap connexió a xarxa.

Ref.cadastral: 08014A00300009



Casanoves element: C-005

habitatge

deshabitat

agrícola/ramader turisme rural

lleure hotel

altres

ALTRES IMATGES

USOS ACTUALS 

ALTRES ASPECTES

Antiga finca agrícola, emplaçada en un punt alt dominant respecte la part baixa del terme municipal.

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap

VALORS (s/. DL. 1/2005)

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic positiu.
Conserva una antiga cuina de pedra.

PROPOSTA

Condicions d'edificació i ordenació:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Usos admesos:

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en el 
medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM.

Condicions dels accessos i l'entorn:

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins i endreçar l'entorn 
immediat. Per a la resta d'aspecte les generals de l'article corresponent del POUM.

Condicions d'infraestructures de servei:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny.
En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 
emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat prenent 
les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies vinculades a ell.



La Casa Nova de Sant Miquel element: C-006

qualificació Espais Naturals Protegits (clau 25)

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000.
Està inclòs  a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM.
Està inscrita al geòtop inclòs a la geozona de la riera d'Avencó.

Masia de dues plantes i  forma rectangular amb edificacions auxiliars a l'entorn d'un recinte tancat. Coberta a dues aigües de 
teula àrab amb petit ràfec ceràmic de teula. Murs de paredat comú sense revestiment. Obertures amb ampit de pedra, llindes 
ceràmiques i dintell de fusta. Són de destacar les espitlleres presents a les façanes del conjunt.

<50

entre 50 i 100

> 100

< 100

entre 100 i 250

> 250

< 100

entre 100 i 200

> 200

bo

regular

dolent

Sí < 100

entre 100 i 250

> 250

bo

regular

dolent

bo
regular

dolent

DADES FINCA
conservació 

auxiliars
construccions 

auxiliars
conservació 

finca
superfície (m2) 

auxiliars

No

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2)

conservacióedat estimada 
(anys)

DADES URBANÍSTIQUES

 X 440799,79  Y 626380,66COORDENADES UTM:

Riscos: Incendi.

Accessibilitat: Amb qualsevol tipus de vehicle des de la xarxa bàsica de camins.

Entorn: Està situada en un pla proper a la riera d'Avencó, envoltada de camps de correu i erms.

ALTRES DADES

Serveis: Disposa de connexió a la xarxa elèctrica.

Ref.cadastral: 08014A00400004



La Casa Nova de Sant Miquel element: C-006

habitatge

deshabitat

agrícola/ramader turisme rural

lleure hotel

altres

ALTRES IMATGES

USOS ACTUALS 

ALTRES ASPECTES

Edifici de la Diputació de Barcelona destinat a l'estada temporal de curta durada per a visitants del Parc Natural del Montseny.

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap

VALORS (s/. DL. 1/2005)

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic positiu.
Exemple característic de masia amb diversos edificis agrupats a l'entorn d'una era tancada amb elements defensius.

PROPOSTA

Condicions d'edificació i ordenació:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Usos admesos:

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en el 
medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM.

Condicions dels accessos i l'entorn:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Condicions d'infraestructures de servei:

Les generals de l'article corresponent del POUM.

Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny.
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Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                              25 

ANNEX 2. FITXES DE LES MASIES I CASES RURALS QUE ES 
TROBEN INVENTARIADES, PER LA CATALOGACIÓ DE LES QUALS 
CAL LA REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL URBANÍSTIC. 





El Saüc element: A-001 

Sí 

No 

< 100 

entre 100 i 250

> 250 

bo 

regular

dolent 

bo 

regular 

dolent 

 

 

L'any 1403 apareix citat el mas del Saüc entre els masos dels senyors d'Aiguafreda.

 Està situada en un punt pla del vessant de la muntanya que baixa cap a la Riera de Martinet. Es troba envoltat de 
bosc. Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars). 
Amb vehicle tot terreny des de la xarxa secundària de camins.

Incendi. 
No disposa de cap connexió a xarxa.

08014A00100014 

COORDENADES UTM: X 438176,58 Y 626445,56 

 
DADES URBANÍSTIQUES 

 

qualificació   Zona Forestal de Valor (clau 22) i Espais Naturals Protegits (clau 25) 
 

altres Està parcialment inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000. 
Es troba pròxim al límit de l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 
Montseny. 

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL 
 

Ruïnes d'una masia de tamany gran de planta sensiblement rectangular amb edificacions auxiliars agrupades a l'entorn d'un pati. 

Únicament es conserven parts de mur de paredat comú i pedres cantoneres. També es conserva algun element de pedra 

emmarcant les poques obertures essent de destacar les restes d'una porta dovellada. A l'entorn immediat es detecten ruïnes 

d'antics edificis auxiliars. 

S'identifica la planta original, les característiques del volum i es conserven més de dues parets formant angle d'alçada mínima 2 

m; hi ha vestigis aparents amb superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica adequada i disposa d'accés adequat 

per al trànsit rodat. 
 

edat estimada 
(anys) 

<50 

entre 50 i 100 

> 100 

 
conservació 

 
 

bo 

regular 

dolent 

 
 

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2) 

< 100 

entre 100 i 250 

> 250 

< 100 

entre 100 i 200 

> 200 
 

ALTRES DADES 
 
 

Entorn: 
 

Accessibilitat: 

Riscos: 

Serveis: 

Ref.cadastral: 

DADES FINCA 

 construccions 
auxiliars  superfície (m2) 

auxiliars
 conservació 

auxiliars
 conservació 

finca  



El Saüc element: A-001 
 

USOS ACTUALS 
 

habitatge 
 

agrícola/ramader turisme rural 
 

altres 

deshabitat lleure hotel 
 

ALTRES ASPECTES 

 
VALORS (s/. DL. 1/2005) 

 

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap 

 
PROPOSTA   
 

L’edificació es troba únicament inventariada. Per a poder intervenir caldrà que: 

- S’efectuï un estudi històric previ que permeti conèixer les condicions originals i volumètriques de la masia. 

- Es redacti un pla especial individual que garanteixi la idoneïtat de la seva reconstrucció tenint en compte els valors 

naturals dels entorns a protegir i d’acord amb els requeriments establerts en el Pla Especial del Montseny. 

Aquest PEU contindrà la documentació necessària per acreditar la volumetria original dels elements i el seu ús com a 

habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre... i que haurà d'incorporar els plànols en planta, alçat i 

secció que en permetin la reconstrucció. 

En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 

emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat 

prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies 

vinculades a ell. 

Usos admesos: 

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en el 

medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM. El PEU que es redacti concretarà els usos als que es 

destinarà. 
 

Condicions d'edificació i ordenació: 

Segons l’establert al PEU que es redacti. 
 

Condicions dels accessos i l'entorn: 

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins i l'entorn immediat. Per a 

la resta d'aspecte les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

Condicions d'infraestructures de servei: 

Les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

ALTRES IMATGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Saüc element: A-001 

 

 

 

 

 



Sí 

No 

< 100 

entre 100 i 250

> 250 

bo 

regular

dolent 

bo 

regular 

dolent 

 

 

Apareix citada el segle XIII. L'any 1319 torna a aparèixer citat entre els masos dels senyors d'Aiguafreda. Es tracta de les restes 

d'una de les masies més antigues d'Aiguafreda. 

 Està situada en mig d'antigues feixes de terreny de conreu delimitades amb murs de pedra seca. Pròxim a zona 
boscosa, pel límit sud el terreny cau en pendent molt pronunciat cap a la vall d'Avencó. 
Amb qualsevol tipus de vehicle des de la xarxa secundària de camins.

Incendi. 
Es desconeix si disposa de connexió a alguna xarxa.

08014A00400008 

Can Serra de l'Arca element: A-002 
 

COORDENADES UTM: X 439423,57 Y 625315,05 

 
DADES URBANÍSTIQUES 

 

qualificació   Espais Naturals Protegits (clau 25) 
 

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000. 
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM. 
Està inscrita al geòtop inclòs a la geozona de la Discordança del Brull i Paleozòic de l'Avencó. 

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL 
 

Conjunt d'edificis parcialment enrunats, agrupats a l'entorn d'un recinte tancat. S'està rehabilitant. L'edifici principal és de dues 

plantes i forma rectangular orientat al sud i conecta amb un altre donant al conjunt una forma de "V". Les parets són de paredat 

comú arrebossades i estucades i les obertures que es conserven estan emmarcades amb carreus. Hi ha elements d'interès 

arquitectònics com portalades, finestres i espitlleres. També és de destacar la unió entre els dos edificis mitjançant una volta de 

planta trapezoidal. 
 

edat estimada 
(anys) 

<50 

entre 50 i 100 

> 100 

 
conservació 

 
 

bo 

regular 

dolent 

 
 

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2) 

< 100 

entre 100 i 250 

> 250 

< 100 

entre 100 i 200 

> 200 
 

ALTRES DADES 
 
 
 

Entorn: 
 

Accessibilitat: 

Riscos: 

Serveis: 

Ref.cadastral: 

DADES FINCA 

 construccions 
auxiliars  superfície (m2) 

auxiliars
 conservació 

auxiliars
 conservació 

finca  



 

Can Serra de l'Arca element: A-002 
 

USOS ACTUALS 
 

habitatge 
 

agrícola/ramader turisme rural 
 

altres 

deshabitat lleure hotel 
 

ALTRES ASPECTES 

 
VALORS (s/. DL. 1/2005) 

 

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap 
 

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic positiu. 

Es troba emplaçat en un punt alt dominant respecte la vall de la riera d'Avencó. 
 

PROPOSTA   
 

L’edificació es troba únicament inventariada. Per a poder intervenir caldrà que: 

- S’efectuï un estudi històric previ que permeti conèixer les condicions originals i volumètriques de la masia. 

- Es redacti un pla especial individual que garanteixi la idoneïtat de la seva reconstrucció tenint en compte els valors 

naturals dels entorns a protegir i d’acord amb els requeriments establerts en el Pla Especial del Montseny. 

Aquest PEU contindrà la documentació necessària per acreditar la volumetria original dels elements i el seu ús com a 

habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre... i que haurà d'incorporar els plànols en planta, alçat i 

secció que en permetin la reconstrucció. 

Són d’aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny. 

Usos admesos: 

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en 

el medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM. El PEU que es redacti concretarà els usos als que 

es destinarà. 
 

Condicions d'edificació i ordenació: 

Segons l’establert al PEU que es redacti. 
 

Condicions dels accessos i l'entorn: 

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Per a la resta d'aspectes 

les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

Condicions d'infraestructures de servei: 

Les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

ALTRES IMATGES 
 

 

 



 

L'any 1403 apareix citat el mas del Sení entre els masos dels senyors d'Aiguafreda.

 Està situada entre dues feixes del vessant de la muntanya que baixa cap a la Riera d'Avencó. Al mig de bosc de 
roure i alzina. Pel costat sud el terreny cau amb un pendent molt pronunciat cap el fons de la vall. 
Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars). 
Amb vehicle tot terreny des de la xarxa secundària de camins.

Incendi. 
No disposa de cap connexió a xarxa.

08014A00400026 

El Sení / El Saní element: A-003 
 

COORDENADES UTM: X 440612,19 Y 626862,75 

 
DADES URBANÍSTIQUES 

 

qualificació   Espais Naturals Protegits (clau 25) 
 

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000. 
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM. 
Està inscrita al geòtop inclòs a la geozona de la riera d'Avencó. 

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL 
 

Restes d'edifici corresponents a una masia de reduïdes dimensions de la que únicament es conserven algunes parets. 

S'identifica la planta original, les característiques del volum i es conserven més de dues parets formant angle d'alçada mínima 2 

m; hi ha vestigis aparents amb superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica adequada i disposa d'accés adequat 

per al trànsit rodat. 
 

edat estimada 
(anys) 

<50 

entre 50 i 100 

> 100 

 
conservació 

 
 

bo 

regular 

dolent 

 
 

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2) 

< 100 

entre 100 i 250 

> 250 

< 100 

entre 100 i 200 

> 200 
 

ALTRES DADES 
 
 

Entorn: 
 
 

Accessibilitat: 

Riscos: 

Serveis: 

Ref.cadastral: 

DADES FINCA 

 construccions 
auxiliars  superfície (m2) 

auxiliars
 conservació 

auxiliars
 conservació 

finca  

Sí < 100 bo bo 

No entre 100 i 250 

> 250 

regular 

dolent 

regular 

dolent 



 

El Sení / El Saní element: A-003 
 

USOS ACTUALS 
 

habitatge 
 

agrícola/ramader turisme rural 
 

altres 

deshabitat lleure hotel 
 

ALTRES ASPECTES 

 
VALORS (s/. DL. 1/2005) 

 

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap 
 

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic neutre. 

Es troba emplaçat en un punt alt dominant respecte la vall de la Riera d'Avencó. 
 

PROPOSTA   
 

L’edificació es troba únicament inventariada. Per a poder intervenir caldrà que: 

- S’efectuï un estudi històric previ que permeti conèixer les condicions originals i volumètriques de la masia. 

- Es redacti un pla especial individual que garanteixi la idoneïtat de la seva reconstrucció tenint en compte els valors 

naturals dels entorns a protegir i d’acord amb els requeriments establerts en el Pla Especial del Montseny. 

Aquest PEU contindrà la documentació necessària per acreditar la volumetria original dels elements i el seu ús com a 

habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre... i que haurà d'incorporar els plànols en planta, alçat i 

secció que en permetin la reconstrucció. 

Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny. 

En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 

emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat 

prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies 

vinculades a ell. 

Usos admesos: 

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en 

el medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM. El PEU que es redacti concretarà els usos als que 

es destinarà. 
 

Condicions d'edificació i ordenació: 

Segons l’establert al PEU que es redacti. 
 

Condicions dels accessos i l'entorn: 

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Per a la resta d'aspectes 

les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

Condicions d'infraestructures de servei: 

Les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

ALTRES IMATGES 
 

 



 

Apareix citada l'any 1199, però semblaria anterior al segle XII. L'any 1406 torna a aparèixer citat entre els masos dels senyors 

d'Aiguafreda. 

Es tracta de les restes d'una de les masies més antigues d'Aiguafreda. 

 Està situada en una àrea plana envoltada de terres de conreu i pròxima a un alzinar. 
Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars). 
Amb vehicle tot terreny des de la xarxa secundària de camins.

Incendi. 
No disposa de cap connexió a xarxa.

08014A00100005 

Vilargent element: A-004 
 

COORDENADES UTM: X 439125,45 Y 626898,24 

 
DADES URBANÍSTIQUES 

 

qualificació   Espais Naturals Protegits (clau 25) 
 

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000. 
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM. 

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL 
 

Ruïnes d'una masia de tamany mitjà de planta sensiblement rectangular. Únicament es conserven les cantonades i parts de mur 

de paredat comú i pedres cantoneres. Al costat es detecten les ruïnes d'un antic edifici auxiliar, probablement destinat a 

magatzem de gra i palla. També hi ha un antic pou del que es conserva l'obertura. 

S'identifica la planta original, les característiques del volum i es conserven més de dues parets formant angle d'alçada mínima 2 

m; hi ha vestigis aparents amb superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica adequada i disposa d'accés adequat 

per al trànsit rodat. 
 

edat estimada 
(anys) 

<50 

entre 50 i 100 

> 100 

 
conservació 

 
 

bo 

regular 

dolent 

 
 

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2) 

< 100 

entre 100 i 250 

> 250 

< 100 

entre 100 i 200 

> 200 
 

ALTRES DADES 
 
 
 
 

Entorn: 
 

Accessibilitat: 

Riscos: 

Serveis: 

Ref.cadastral: 

DADES FINCA 

 construccions 
auxiliars  superfície (m2) 

auxiliars
 conservació 

auxiliars
 conservació 

finca  

Sí < 100 bo bo 

No entre 100 i 250 

> 250 

regular 

dolent 

regular 

dolent 



 

Vilargent element: A-004 
 

USOS ACTUALS 
 

habitatge 
 

agrícola/ramader turisme rural 
 

altres 

deshabitat lleure hotel 
 

ALTRES ASPECTES 

 
VALORS (s/. DL. 1/2005) 

 

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap 
 

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic positiu. 

Es troba emplaçat en un punt alt dominant respecte bona part del terme municipal. 
 

PROPOSTA   
 

L’edificació es troba únicament inventariada. Per a poder intervenir caldrà que: 

- S’efectuï un estudi històric previ que permeti conèixer les condicions originals i volumètriques de la masia. 

- Es redacti un pla especial individual que garanteixi la idoneïtat de la seva reconstrucció tenint en compte els valors 

naturals dels entorns a protegir i d’acord amb els requeriments establerts en el Pla Especial del Montseny. 

Aquest PEU contindrà la documentació necessària per acreditar la volumetria original dels elements i el seu ús com a 

habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre... i que haurà d'incorporar els plànols en planta, alçat i 

secció que en permetin la reconstrucció. 

Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny. 

Usos admesos: 

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en 

el medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM. El PEU que es redacti concretarà els usos als que 

es destinarà. 
 

Condicions d'edificació i ordenació: 

Segons l’establert al PEU que es redacti. 
 

Condicions dels accessos i l'entorn: 

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Per a la resta d'aspectes 

les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

Condicions d'infraestructures de servei: 

Les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

ALTRES IMATGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vilargent element: A-004 
 

 

 

 



Sí 

No 

< 100 

entre 100 i 250

> 250 

bo 

regular

dolent 

bo 

regular 

dolent 

 

 

Està situada en mig de bosc de roure i alzina, i a l'entorn es veuen petites feixes ocupades pel bosc antigament 
dedicades al cultiu de la vinya. 
Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies). 
Amb qualsevol tipus de vehicle des de la xarxa secundària de camins.

Incendi. 
No disposa de cap connexió a xarxa.

08014A00300006 

Can Bauma element: A-005 
 

COORDENADES UTM: X 438876,70 Y 624693,20 

 
DADES URBANÍSTIQUES 

 

qualificació   Espais Naturals Protegits (clau 25) 
 

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000. 
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM. 

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL 
 

Ruïnes d'una casa rural de dimensions mitjanes i planta lleugerament rectangular. Es conserven parts de murs de paredat comú. 

S'identifica la planta original, les característiques del volum i es conserven dues parets formant angle d'alçada mínima 2 m; hi ha 

vestigis aparents amb superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica adequada i disposa d'accés adequat per al 

trànsit rodat. 
 

edat estimada 
(anys) 

<50 

entre 50 i 100 

> 100 

 
conservació 

 
 

bo 

regular 

dolent 

 
 

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2) 

< 100 

entre 100 i 250 

> 250 

< 100 

entre 100 i 200 

> 200 
 

ALTRES DADES 
 

Entorn: 
 
 

Accessibilitat: 

Riscos: 

Serveis: 

Ref.cadastral: 

DADES FINCA 

 construccions 
auxiliars  superfície (m2) 

auxiliars
 conservació 

auxiliars
 conservació 

finca  



 

Can Bauma element: A-005 
 

USOS ACTUALS 
 

habitatge 
 

agrícola/ramader turisme rural 
 

altres 

deshabitat lleure hotel 
 

ALTRES ASPECTES 

 
VALORS (s/. DL. 1/2005) 

 

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap 
 

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic neutre. 
 

PROPOSTA   
 

L’edificació es troba únicament inventariada. Per a poder intervenir caldrà que: 

- S’efectuï un estudi històric previ que permeti conèixer les condicions originals i volumètriques de la masia. 

- Es redacti un pla especial individual que garanteixi la idoneïtat de la seva reconstrucció tenint en compte els valors 

naturals dels entorns a protegir i d’acord amb els requeriments establerts en el Pla Especial del Montseny. 

Aquest PEU contindrà la documentació necessària per acreditar la volumetria original dels elements i el seu ús com a 

habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre... i que haurà d'incorporar els plànols en planta, alçat i 

secció que en permetin la reconstrucció. 

Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny. 

En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 

emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat 

prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies 

vinculades a ell. 

Usos admesos: 

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en 

el medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM. El PEU que es redacti concretarà els usos als que 

es destinarà. 
 

Condicions d'edificació i ordenació: 

Segons l’establert al PEU que es redacti. 
 

Condicions dels accessos i l'entorn: 

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Per a la resta d'aspectes 

les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

Condicions d'infraestructures de servei: 

Les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

ALTRES IMATGES 
 

 



Sí 

No 

< 100 

entre 100 i 250

> 250 

bo 

regular

dolent 

bo 

regular 

dolent 

 

 

Està situada en una petita feixa del mig d'una massa arbrada de roure i alzina. 
Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies). 
Amb vehicle tot terreny des de la xarxa secundària de camins.

Incendi. 
No disposa de cap connexió a xarxa.

08014A00400008 

La Bisbal element: A-006 
 

COORDENADES UTM: X 440230,50 Y 625818,90 

 
DADES URBANÍSTIQUES 

 

qualificació   Espais Naturals Protegits (clau 25) 
 

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000. 
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM. 

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL 
 

Ruïnes d'una casa rural de dimensions mitjanes i planta lleugerament rectangular. Es conserven els murs de paredat comú amb 

algunes obertures. 

S'identifica la planta original, les característiques del volum i es conserven més de dues parets formant angle d'alçada mínima 2 

m; hi ha vestigis aparents amb superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica adequada i disposa d'accés adequat 

per al trànsit rodat. 
 

edat estimada 
(anys) 

<50 

entre 50 i 100 

> 100 

 
conservació 

 
 

bo 

regular 

dolent 

 
 

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2) 

< 100 

entre 100 i 250 

> 250 

< 100 

entre 100 i 200 

> 200 
 

ALTRES DADES 
 

Entorn: 
 

Accessibilitat: 

Riscos: 

Serveis: 

Ref.cadastral: 

DADES FINCA 

 construccions 
auxiliars  superfície (m2) 

auxiliars
 conservació 

auxiliars
 conservació 

finca  



 

 

La Bisbal element: A-006 
 

USOS ACTUALS 
 

habitatge 
 

agrícola/ramader turisme rural 
 

altres 

deshabitat lleure hotel 
 

ALTRES ASPECTES 

 
VALORS (s/. DL. 1/2005) 

 

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap 
 

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic neutre. 
 

PROPOSTA   
 

L’edificació es troba únicament inventariada. Per a poder intervenir caldrà que: 

- S’efectuï un estudi històric previ que permeti conèixer les condicions originals i volumètriques de la masia. 

- Es redacti un pla especial individual que garanteixi la idoneïtat de la seva reconstrucció tenint en compte els valors 

naturals dels entorns a protegir i d’acord amb els requeriments establerts en el Pla Especial del Montseny. 

Aquest PEU contindrà la documentació necessària per acreditar la volumetria original dels elements i el seu ús com a 

habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre... i que haurà d'incorporar els plànols en planta, alçat i 

secció que en permetin la reconstrucció. 

Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny. 

En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 

emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat 

prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies 

vinculades a ell. 

Usos admesos: 

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en 

el medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM. El PEU que es redacti concretarà els usos als que 

es destinarà. 
 

Condicions d'edificació i ordenació: 

Segons l’establert al PEU que es redacti. 
 

Condicions dels accessos i l'entorn: 

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Per a la resta d'aspectes 

les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

Condicions d'infraestructures de servei: 

Les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

ALTRES IMATGES 
 

 
 
 
 



 

 

La Bisbal element: A-006 
 

 



 

Està situada al límit d'una plana alta, damunt les costes que baixen fins la riera de l'Avencó. A mig de bosc de 
roure i alzina. El el terreny per la façana de migdia cau amb un pendent molt pronunciat cap el fons de la vall. 
Està emplaçada en un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars). 
Amb vehicle tot terreny des de la xarxa secundària de camins.

Incendi. 
No disposa de cap connexió a xarxa.

08014A00400001 

La Costa, la Costa de Can Brull element: A-007 
 

COORDENADES UTM: X 439564,70 Y 626138,00 

 
DADES URBANÍSTIQUES 

 

qualificació   Espais Naturals Protegits (clau 25) 
 

altres Està inclòs a l'EIN del Massís del Montseny i a la xarxa Natura 2000. 
Està inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny - Zona 
d'interès natural (ZIN). L'assentament està inclòs a l'inventari del patrimoni construit del PEPMNPPM. 

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL 
 

Ruïnes d'una casa rural de dimensions mitjanes i planta rectangular. Es conserven parts de murs de paredat comú amb 

cantoneres de pedra. 

S'identifica la planta original, les característiques del volum i es conserven més de dues parets formant angle d'alçada mínima 2 

m; hi ha vestigis aparents amb superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica adequada i disposa d'accés adequat 

per al trànsit rodat. 
 

edat estimada 
(anys) 

<50 

entre 50 i 100 

> 100 

 
conservació 

 
 

bo 

regular 

dolent 

 
 

superfície sòl (m2) superfície sostre 
(m2) 

< 100 

entre 100 i 250 

> 250 

< 100 

entre 100 i 200 

> 200 
 

ALTRES DADES 
 

Entorn: 
 
 

Accessibilitat: 

Riscos: 

Serveis: 

Ref.cadastral: 

DADES FINCA 

 construccions 
auxiliars  superfície (m2) 

auxiliars
 conservació 

auxiliars
 conservació 

finca  

Sí < 100 bo bo 

No entre 100 i 250 

> 250 

regular 

dolent 

regular 

dolent 



 

 

La Costa, la Costa de Can Brull element: A-007 
 

USOS ACTUALS 
 

habitatge 
 

agrícola/ramader turisme rural 
 

altres 

deshabitat lleure hotel 
 

ALTRES ASPECTES 

 
VALORS (s/. DL. 1/2005) 

 

històric arquitectònic ambiental paisatgístic social cap 
 

D'acord amb el regulat a l'article 63.2 del PEPMNPPNM l'edificació té un valor paisatgístic neutre. 

Es troba emplaçat en un punt alt dominant respecte la vall de la riera d'Avencó. 
 

PROPOSTA   
 

L’edificació es troba únicament inventariada. Per a poder intervenir caldrà que: 

- S’efectuï un estudi històric previ que permeti conèixer les condicions originals i volumètriques de la masia. 

- Es redacti un pla especial individual que garanteixi la idoneïtat de la seva reconstrucció tenint en compte els valors 

naturals dels entorns a protegir i d’acord amb els requeriments establerts en el Pla Especial del Montseny. 

Aquest PEU contindrà la documentació necessària per acreditar la volumetria original dels elements i el seu ús com a 

habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre... i que haurà d'incorporar els plànols en planta, alçat i 

secció que en permetin la reconstrucció. 

Són d'aplicació els criteris ambientals i paisatgístics i la normativa del Pla Especial del Montseny. 

En les intervencions previstes en les edificacions es minimitzarà l'afectació a l'hàbitat d'interès comunitari en que es troba 

emplaçat. S'evitarà l'ocupació temporal durant l'obra i, posteriorment, es restaurarà el sòl que s'hagi pogut veure alterat 

prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les espècies 

vinculades a ell. 

Usos admesos: 

Habitatge familiar rural, Restauració en sòl rústic, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure i Artesanal en 

el medi rural, d'acord a les definicions de l'article corresponent del POUM. El PEU que es redacti concretarà els usos als que 

es destinarà. 
 

Condicions d'edificació i ordenació: 

Segons l’establert al PEU que es redacti. 
 

Condicions dels accessos i l'entorn: 

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Per a la resta d'aspectes 

les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

Condicions d'infraestructures de servei: 

Les generals de l'article corresponent del POUM. 
 

ALTRES IMATGES 
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