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1. MEMÒRIA INFORMATIVA
1.1. Introducció
2

El terme municipal de Begues té una extensió de 5.043,6 Ha (50,44 Km ) de les quals
4.659,1 (un 92,4 % del total) estan classificades com a sòl no urbanitzable. D’aquestes, 2.949
estan incloses al pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del
Garraf (PENG).
Es tracta del municipi més extens de la comarca del Baix Llobregat i està situat al bell mig del
massís del Garraf. El nucli urbà es troba en una plana ampla al límit entre els espais naturals
de les muntanyes del Garraf i les de l’Ordal, i segons el padró de gener de 2010 té una
població 6.408 habitants. El municipi limita amb els termes d’Olivella per l’oest: els d’Olesa de
Bonesvalls i Torrelles de Llobregat pel nord; els de Sant Climent de Llobregat i Gavà per l’est;
i el de Sitges pel sud.
El municipi es caracteritza per una orografia muntanyosa amb cims de fins a 600 i 650 m
d’alçada sobre el nivell del mar, amb una complexa xarxa de carenes i rieres únicament
trencada per la plana a l’entorn de l’actual nucli urbà del municipi, que es troba a una cota
pròxima als 400 metres.
L'origen rural del municipi permet identificar un nombre respectable de masies i cases rurals
al sòl no urbanitzable majoritàriament localitzades a les zones de la plana però també
algunes a zones allunyades del municipi, a l’interior del Parc Natural. Aquests edificis havien
tingut, sobretot els més allunyats dels nuclis urbans, una clara funció de colonització i
custòdia del territori que en molts casos garantien la conservació de l'entorn natural i/o rural.
Com a conseqüència de tot l'anterior, el pla especial de catàleg de masies, cases rurals i
altres edificacions es planteja com l’oportunitat per tal que el sòl no urbanitzable de Begues
reforci les seves funcions socials i naturals i al mateix temps permeti regular les actuacions a
desenvolupar en les nombroses masies, cases rurals i altres edificacions emplaçades en el
sòl no urbanitzable del municipi.

1.2. Objecte
L'objecte del present pla especial és l'elaboració de l'instrument de planejament derivat que,
de conformitat amb el que disposa la legislació urbanística vigent, inventariï els edificis
d’habitatge del sòl no urbanitzable de Begues, identifiqui les masies, cases rurals
susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i d’altres edificacions que s’ha considerat que
compleixen les característiques de l’art 47 de la llei, establint-ne les condicions reguladores
d’edificació i ús.

1.3. Promoció
El promotor del present pla especial és l’Ajuntament de Begues.
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1.4. Redacció
La redacció del present pla especial ha estat a càrrec dels arquitectes Jordi Vallhonrat
Espasa i Eduard Fenoy Palomas, amb la supervisió de la Gerència de Serveis d’Habitatge i
Urbanisme de la Diputació de Barcelona.

1.5. Àmbit
L’àmbit del present pla especial comprèn tot el sòl no urbanitzable del terme municipal de
Begues, amb una superfície aproximada de 4.659 Ha.

1.6. Planejament vigent
Pla general d'ordenació de Begues
El planejament vigent al municipi està constituït pel Pla general d’ordenació de Begues,
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 15 d’octubre
de 1.997. A partir d’aquella data s’efectuaren diverses modificacions del PG que es recolliren
mitjançant un Text Refós verificat pel Ple de l’Ajuntament el 5 de març de 2012. Aquest Text
Refós inclou les darreres figures de planejament urbanístic aprovades definitivament, i pel
que fa a l'àmbit del present pla especial inclou les següents:
•

Modificació núm. 10 relativa a la modificació dels usos de la clau R del sòl no
urbanitzable de Can Térmens. (Aprovació

definitiva 23/09/2009 -

DOGC,

09/10/2009).
•

Modificació núm. 12, consistent en la concreció, canvis i puntualització de diversos
aspectes dels articles de les Normes urbanístiques (Aprovació definitiva 17/12/2009 DOGC, 19/02/2010).

Recentment, s'ha tramitat la modificació puntual núm. 9 per a la regulació del Sòl No
Urbanitzable (Aprovació definitiva 10/12/2012).
El Pla General treballa amb detall l’estructura urbana, que anomena model urbanístic,
mitjançant la descripció de les principals actuacions que es preveuen (xarxa viària, xarxa
d’espais lliures urbans, transformació de l’antiga carretera i model residencial de baixa
densitat), però pel que fa l’entorn natural no és tan precís. En qualsevol cas, el pla general
defineix el sòl no urbanitzable com aquell en el que no es permeten processos d’urbanització
de caràcter urbà amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals i d’ús
actuals, el manteniment de la diversitat d’usos i la preservació dels valors ecològics i
paisatgístics de Begues.
Pel que fa a aquests sòls no urbanitzables el pla general distingeix clarament entre els que
estan inclosos a l’àmbit del Parc Natural del Garraf (que ja disposen de normativa i
mecanismes de gestió propis i que es preveu preservar-lo com a valor i alhora recurs) i la
resta de sòls fora d’aquest espai protegit. En aquests àmbits fora de l’espai natural
especialment protegit i l’àrea urbana actual i futura, el pla preveu assegurar la qualitat del
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paisatge valoritzant especialment el seu caràcter humanitzat a partir de la conservació del
mosaic d’usos del sòl, el seu aspecte visual i el seu funcionament ecològic.
Pel que fa a la zona inclosa al pla especial de protecció del Garraf en destaca que és una
reserva d’espai poc humanitzat amb una funció social que depassa l’interès del municipi i que
té un valor especial en l’entorn de la gran conurbació barcelonina que es regeix per la seva
normativa específica.
Pel que fa a la resta de sòls no urbanitzables, i per tal de determinar detalladament la
qualificació de tots ells, el PG té en compte tant el tipus de sòl com la vegetació, però també
la situació relativa dels espais respecte els dos pols extrems: la zona natural i la zona urbana.
El pla general (i el text refós verificat pel Ple municipal el 05/03/2012) proposa les següents
zones al SNU no inclòs a l’àmbit del PENG:
•

Espai natural (clau EN): comprèn aquells sòls amb interès clarament biològic i cultural i
amb gran potencial de recuperació de valors de major maduresa ecològica. Inclou
aquells espais més pròxims al parc natural del Garraf i a les muntanyes del nord del nucli
urbà amb alt valor ecològic;

•

Parc forestal (clau PF): comprèn arbredes o zones degradades recuperables que han
rebut tradicionalment un impacte humà més important i que es troben pròximes als nuclis
de població o àrees agrícoles periurbanes. Es preveuen uns usos similars als dels espais
naturals, lleugerament més permissius respecte aquells, que rebran bona part de la
demanda de lleure de la població;

•

Agrícola (clau A): comprèn terrenys aptes per al conreu que, encara ara, han estat
objecte d’explotació agrícola i que necessàriament cal preservar de qualsevol altre ús,
afavorint-ne la seva millora i rendibilitat.

•

Rústec (clau R): comprèn els terrenys situats al sud de la carretera (i la seva variant),
però molt pròxims a ella.

•

Espai natural compromès (clau ENC): comprèn les pedreres emplaçades en un entorn
amb vocació d’espai natural que necessàriament s’haurà de restaurar i recuperar.

•

Espai natural muntanyes de l’Ordal (clau ENMO): comprèn la part de l’àmbit natural de
les muntanyes de l’Ordal del terme municipal de Begues en que la Direcció General de
Patrimoni Natural ha iniciat els treballs de planejament especial de protecció de medi
natural i del paisatge.

Així mateix, en el sòl no urbanitzable el pla general estableix uns usos admissibles:
•

Ús agrícola i ramader: comprèn les activitats de conreu i explotació agrícola i pecuària,
així com la manipulació i dipòsit dels productes de dites explotacions,

•

Ús forestal:comprèn les activitats d’explotació de boscos existents o resultants de
plantacions especialitzades.

•

Ús d'habitatge: És l'ús que comprèn la utilització d'habitatges de residència unifamiliar al
servei exclusiu de l'agricultor o ramader que treballi la finca on està.
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•

Ús residencial temporal: Comprèn les activitats d'allotjament temporal mitjançant
l'ocupació parcial d'edificacions incloses dins les àrees classificades en sòl no
urbanitzable.

•

Ús d'extracció de minerals: Comprèn les activitats d’extracció de roques i de la seva
manipulació primària.

A més, la normativa de cada zona estableix quins són els usos i les seves limitacions o
condicions específiques.
Pel que fa als aspectes relacionats amb el present pla especial, el pla general regula per a
cada una de les zones el següent:
•

ESPAI NATURAL (EN)
No s’admet l’edificació amb excepció de la restauració, millora o reutilització de les
construccions incloses a la relació d’edificacions i àmbits d’interès en sòl no urbanitzable.
Només s’admeten usos de lleure respectuosos amb el medi que no requereixin cap
instal·lació ni fixa ni mòbil, i usos d’investigació científica sempre que siguin respectuosos
amb el medi físic i biològic d’aquests espais.

•

ZONA PARC FORESTAL (PF)
No s’admet l’edificació amb excepció de la restauració, millora o reutilització de les
construccions incloses a la relació d’edificacions i àmbits d’interès en sòl no urbanitzable.
Només s’admeten usos d’esbargiment relacionats amb el medi, sempre que no posin en
perill la integritat de les comunitats biològiques, no malmetin ni erosionin el sòl i no
requereixin instal·lacions fixes o mòbils.

•

ZONA AGRÍCOLA (A)
No s’admet la nova edificació amb excepció de la restauració, reutilització o ampliació
fins a un 10% de les construccions anteriors a l’aprovació inicial del pla general, amb un
2

màxim de 40 m i una alçada de 3 m. Els materials de façana garantiran una correcta
integració a l’entorn i es prohibeixen expressament les parets d’obra ceràmica i bloc de
formigó gris sense revestir.
S’admeten els usos agrícoles que no introdueixin elements artificials que transformin
l’estil del paisatge, els usos agropecuaris, l’activitat ramadera vinculada a l’explotació del
sòl, l’ús d’habitatge unifamiliar associat a l’agricultor en edificis preexistents.
En el cas de masos tradicionals (s’entén inclosos a la relació d’edificacions i àmbits
d’interès en sòl no urbanitzable) s’admet l’ús de residència temporal amb la intenció de
facilitar les activitats culturals i de lleure que reforcin i valoritzin el coneixement de
l’ecologia i de l’activitat agrícola en els seus vessants tradicionals i paisatgístics.
•

ZONA RURAL (R)
S’admeten els usos agrícola, forestal, esportiu a l’aire lliure i educatius relacionats amb el
medi rural. Es prohibeixen expressament les activitats de golf, circuits permanents de
vehicles de motor, camp de tir i qualsevol activitat que impliqui transformacions
5
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topogràfiques o paisatgístiques o instal·lacions que afectin més del 20% de la superfície
de l’àmbit.
S’estableix una regulació específica per la masia de Can Térmens i les edificacions del
seu entorn pel que fa a les condicions de l’edificació i els usos admesos.
•

ESPAIS NATURALS COMPROMESOS (ENC)
Només s’admeten els usos d’extracció de roques i la seva manipulació primària.

•

ESPAI NATURAL MUNTANYES DE L’ORDAL (ENMO)
Transitòriament, és d’aplicació el que s’estableix per a la zona d’Espai Natural (clau EN).

A banda d’aquestes regulacions específiques de cada zona, el Text refós del pla general
estableix igualment limitacions i regulacions de caràcter general amb l’objectiu general de
protegir el paisatge pel que fa a: parcel·lacions, divisions i segregacions, noves
construccions, camins rurals i marges de pedra seca i torrenteres.
Finalment, el pla elabora un llistat d’edificis que formen part de l’arquitectura pròpia del
municipi i que són objecte d’especial preservació. Així mateix obliga a redactar un pla
especial que concreti el grau de protecció dels edificis, indrets i façanes a conservar. En el
sòl no urbanitzable la relació d’edificacions i àmbits d’interès inclou els següents elements:
1) Cal Rito (Mas Pasqual), 2) La Massana, 3) Can Sadurní, 4) Cal Gepet, 5) Can
Pau, 6) Can Figueres, 7) Conjunt de Cal Barreres, 8) Cal Catequero, 9) Cal Pepet de
la Creu, 10) Cal Batlle Vell, 11) Cal Farfai, 12) L’Alzina, 13) Cal Taco, 14) Les
Planes, 15) Vallgrassa, 16) Jaques, 17) Carxol, 18) El Mas Roig, 19) La Parellada,
20) Can Rigol, 21) La Creu (3 cases), 22) El Roure, les casetes del masover i l’antic
forn de vidre, 23) Cal Vallès, 24) Cal Quiterio, 25) Mas Grau, 26) Cal Rata, 27) Cal
Tallaret, 28) La Casota, 29) Cal Ros, 30) Mas Ferrer, 31) Puig Moltó, 32) El pou del
glaç, 33) Conjunt Petit Canigó, 34) Granja Hotel Petit Canigó, 35) Can Grau del Coll,
36) Cal Secaire, 37) Cal Gepis, i 38) Can Térmens
En aquests edificis, l'article 256 regula el següent:
a) l’ampliació de volum es restringeix a un màxim del 10% respecte el sostre actual
existent de l’edifici principal sempre que es garanteixi el manteniment del caràcter
arquitectònic de l’edifici, fixant condicions especial i contemplant excepcions.
b) No s’admeten soterranis,
Els articles 254, 255 i 257 regulen les condicions d'ús, determinant:
a) S'admeten amb caràcter general els usos propis de la qualificació zonal, són
permesos els d’habitatge unifamiliar, bifamiliar, cases de colònies, educatiu i cultural
relacionat amb el medi ambient. També s’admet l’ús de restaurant vinculat al
respecte i manteniment de les característiques tradicionals de l’edificació.
b) Pel que fa al desenvolupament en la regulació d'usos, en el sòl no urbanitzable, el
Pla General estableix que els plans especials per la millora del medi rural poden
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prohibir usos que resultin perjudicials, i els plans especials de protecció del patrimoni
històric i cultural poden establir limitacions d'usos.
Pel que fa a les darreres modificacions de Pla general aprovades definitivament que afecten
a l'àmbit, i que el darrer Text Refós incorpora:
•

La modificació puntual número 10, a l’àmbit de Can Térmens, té per objecte clarificar
l’abast del paràmetre “esportiu a l’aire lliure” i regular amb major precisió el règim de
llicències de les construccions existents.

•

La modificació puntual número 12 modifica un seguit de paràmetres reguladors del sòl
urbà, defineix i concreta alguns usos com l'habitatge unifamiliar, l'unifamiliar aparellat, el
bifamiliar, el plurifamiliar i el de restauració, entre d'altres. També matisa les condicions
d'ús dels edificis protegits en SNU i s'elimina un paràgraf per permetre que els usos
autoritzats als edificis d'interès siguin admissibles independent de la qualificació zonal en
que es trobin emplaçats

Pel que fa a la modificació núm. 9 de regulació del sòl no urbanitzable aprovada
definitivament el 10/12/2012, el seu l'objectiu és la protecció i l'ordenació del sòl no
urbanitzable del municipi que no es troba especialment protegit. En allò que pot afectar al
present pla especial, la MPG-9 ajusta les regulacions de les zones del pla general, en
modifica parcialment la nomenclatura de les qualificacions urbanístiques afegint-hi una
"cometa" (Zona Forestal -PF'-; Zona Agrícola -A'-; Espai Natural Muntanyes de l'Ordal ENMO'-) per distingir-les de les del pla general i en regula els usos admesos en els edificis
existents, sens perjudici del que reguli el Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i
altres edificacions, donant potestat al present pla especial per regular-los detalladament.
Espai natural del Garraf
Com s’ha esmentat amb anterioritat, una part important del sòl no urbanitzable del municipi
està inclòs al Pla especial de protecció del medi natural i de paisatge del Parc de l’espai
natural del Garraf (PENG). L'actual PENG és la refosa de la darrera modificació del pla
especial originari del Parc del Garraf aprovat l'any 1986 (el qual deroga, així com les seves
posteriors modificacions), i va ser aprovat definitivament el 19 de novembre de 2.001 i
publicat al DOGC en data 11 de març de 2002. Inclou tots els terrenys que el Pla General
Municipal qualifica com a Sòl Protegit de Valor Forestal, Paisatgístic o Agrícola, situats al sud
del nucli edificat de la població.
Aquest pla especial inclou 12.377 Ha dels municipis d'Avinyonet, Begues, Castelldefels,
Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú,
corresponents a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf; incorporant la
totalitat de l'espai inclòs al Pla d'Espais d'Interès Natural, aprovat per decret 328/1992 de 14
de desembre.
L'objectiu bàsic del PENG és "l’establiment d’un règim de protecció i conservació del medi
físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica de l’espai natural de Garraf,
7
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compatible amb l’aprofitament sostenible dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants,
així com l’ordenació de l’ús públic i el foment del coneixement i el respecte al medi, amb una
atenció preferent a l’educació ambiental".
A l'àmbit del PENG s'estableixen les següents zones i xarxes per tal de definir els
tractaments específics ajustats a les finalitats concretes de protecció, conservació i millora:
Zona d'interès natural, Zona agrícola, Zona d'alt interès ecològic i paisatgístic, Zona de
tractament especial, Zona subjecta a ordenació preexistent, Xarxa bàsica de vies i camins i
Xarxa bàsica d'Equipaments.
Pel que fa a la intervenció i ús de les edificacions, i en allò que pot afectar al present
document, el PENG estableix el següent:
•

El règim d'usos es regula a les normes específiques de les zones i xarxes
corresponents. Es consideren incompatibles i conseqüentment inadmissibles tots
aquells usos no especificats a la normativa del PENG.

•

S'admet la reconstrucció de les edificacions tradicionals, enrunades totalment o
parcialment, incloses a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic. Aquest inventari inclou
les següents masies al TM de Begues: Cal Jaques (Elem. 213), el Carxol (elem. 215)
i Vallgrassa (Elem. 216).

•

S'entén com a volum existent l'edificat amb anterioritat al 29 de juliol de 1986 al
primer àmbit del PENG i l' 11 de març de 2002 a la resta de sòls inclosos en el vigent
pla especial. A aquests edificis es regula el següent:
− Es permet la reconstrucció, rehabilitació i reforma per garantir l'habitabilitat de
l'edifici o la seva adaptació als requeriments i usos admesos pel PENG.
− S'autoritzen les ampliacions com a afegiments als edificis de cossos annexos
formant un únic conjunt edificat, o la construcció d'una edificació exempta situada
al seu entorn immediat (< 50m). L'ampliació màxima no superarà en cap cas el
50% del volum existent, sigui quina sigui la seva destinació funcional. Aquesta
ampliació no podrà ser segregada de la finca que inclou l'edificació principal.
− Es fixen un seguit de condicionants tècnics per a les xarxes d'abastament i
d'evacuació d'aigües residuals.

•

S'estableixen uns criteris bàsics d'intervenció a tots els edificis, amb l'objectiu de
conservar i/o recuperar les constants arquitectòniques i tipologies característiques de
l'àmbit del parc.

•

Es fixen unes condicions de disseny per a les construccions de nova planta admeses
a la xarxa bàsica d'equipaments.

•

Únicament s'admeten les línies elèctriques de nova implantació destinades a
l'abastament directe d'edificis i instal·lacions, i es fixen un seguit de condicionants
tècnics.
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•

Únicament s'admeten indicadors d'activitats, establiments i indrets necessaris per a
la gestió correcta del Pla Especial. Les seves dimensions, disseny i col·locació es
realitzarà d'acord amb les normatives pròpies del Parc.

•

Les tanques imprescindibles hauran de ser adequades a la naturalesa del bé a
preservar i s'hauran de realitzar d'acord amb les tipologies i materials tradicionals o
amb alternatives que garanteixin un impacte visual mínim.

A les diferents zones el PENG regula diferents aspectes com les condicions dels camins o
les actuacions permeses. En relació a les edificacions existents, a les zones que estableixen
algun tipus regulació d'usos es fixa el següent:
Zona d'interès natural: Habitatge unifamiliar, els vinculats a la naturalesa de la finca
(agrícoles, ramaders...), els considerats d'utilitat pública o interès social (vinculats
amb els objectius del PENG), les activitats complementàries (agroturisme,
restauració, productius, petits tallers de caràcter artesanal) i els usos públics
establerts a la xarxa bàsica d'equipaments del parc.
Zona agrícola: Agrícola, Ramader, Agraris (inclouen únicament l'activitat de primera
transformació dels productes obtinguts a l'explotació), Habitatge unifamiliar, els
vinculats a la naturalesa de la finca (agrícoles, ramaders...), els considerats d'utilitat
pública o interès social (vinculats amb els objectius del PENG), les activitats
complementàries (agroturisme, restauració, productius, petits tallers de caràcter
artesanal) i els usos públics establerts a la xarxa bàsica d'equipaments del parc.
Zona d'alt interès ecològic i paisatgístic: No es contempla l'admissió de cap ús, a
excepció feta d'aquells compatibles amb les intervencions que tendeixin a retornar
l'entorn de l'element a l'estat original anterior a la intervenció.
Xarxa bàsica d'equipaments: els considerats d'utilitat pública o interès social
(vinculats amb els objectius del PENG), els vinculats a la naturalesa de la finca
(agrícoles, ramaders...), les activitats complementàries (agroturisme, restauració,
productius, petits tallers de caràcter artesanal) i l'habitatge unifamiliar directament
vinculat a la gestió de l'equipament. Mentre els edificis i sòls inclosos a aquesta xarxa
no siguin destinats a la seva finalitat, podran mantenir l'ús actual.

1.7. Altres instruments de planificació i/o informació
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)
El Pla territorial va ser aprovat definitivament el 20 d'abril de 2010 (DOGC núm 5627, de
12/05/2010).
El PTMB proposa l’establiment de tres subsistemes territorials sobre els quals s’estructuren
totes les propostes: el sistema d’assentaments, el sistema d’espais oberts i el sistema
d’infraestructures de mobilitat:
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Sistema d’espais oberts:
Es distingeixen tres tipus segons el nivell de protecció proposat:
• Espais de protecció especial d’interès natural i ambiental: aquells que pels seus valors
naturals o agraris haurien de mantenir indefinidament el règim de no urbanitzable.
• Espais de protecció preventiva: aquell sòl no urbanitzable ordinari en que, d’acord amb
les estratègies d’extensió urbana, els POUMs poden delimitar-hi sectors per a la
urbanització.
• Espais de protecció territorial: aquells on s'assenyalen motius específics que cal tenir
presents prèviament a un procés d’urbanització.
Sistema d’assentaments:
Es distingeixen entre aquells assentaments que són resultat d’un procés històric (pobles i
ciutats) i aquells amb una certa autonomia formal que són resultat d’actuacions
d’oportunitat (urbanitzacions, polígons industrials...).
• Nuclis i àrees urbanes: són aquells reconeguts històricament i les seves extensions. Es
preveuen diverses estratègies de desenvolupament en funció de la potencialitat,
disponibilitat de sòl urbanitzable i del possible paper dins l’estructura nodal:
- creixement potencial: es tracta d'àrees on el pla creu que s’hauria de preveure
uns extensió urbanística superior a les seves necessitats internes.
- creixement mitjà o moderat i de reequilibri: són àrees on hi ha condicions perquè
es doni un cert creixement per extensió proporcional amb l’assentament existent.
- reforma i canvi d’ús: comprèn aquells nuclis que han exhaurit pràcticament el sòl
apte per a l’extensió urbana i que han de centrar el seu desenvolupament en les
operacions de reforma i canvis d’ús de les àrees urbanes.
- compleció i millora o de manteniment del caràcter rural dispers: inclou els nuclis
molt petits que no haurien de tenir extensions significatives.
• Àrees especialitzades: el pla és restrictiu pel que fa a la creació de noves
implantacions d’aquest tipus.
• Continus urbans intermunicipals: a causa de l’elevat nivell d’urbanització del seu
territori el pla estableix aquest format d’àrees urbanes. Hi estableix determinacions en
funció de les seves característiques: centres urbans, àrees de transformació urbana,
àrees d’extensió urbana d’interès metropolità, noves centralitats, àrees especialitzades
residencials a reestructurar, àrees especialitzades industrials a transformar, conjunts
d’àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar, i àrees de desenvolupament
estratègic.
Sistema d’infraestructures de mobilitat:
Les xarxes de mobilitat terrestre a la regió metropolitana de Barcelona (carreteres i
ferrocarrils) presenten una notable complexitat, fruit de la seva construcció històrica i de les
diferents funcions que han anat adquirint en el procés de desenvolupament del sistema urbà.
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El PTMB agrupa aquestes infraestructures de mobilitat en quatre subsistemes organitzats per
elements de xarxa que es superposen entre si sobre una mateixa base territorial.
La "Y" de pas
Uneix el principal pas català dels Pirineus amb l'eix mediterrani i l'interior de la península
ibèrica. Es manifesta tant en la xarxa de carreteres com en la ferroviària.
El sistema radial
La potència de l'estructura deriva del gran pes de la ciutat de Barcelona i la seva àrea
metropolitana com a centre del país.
La xarxa nodal
És l'estructura ortogonal que pot articular el territori metropolità amb la xarxa urbana de
les comarques veïnes. Està en procés de formació.
La xarxa interna estructurant
Comprèn els elements propis de les xarxes internes de cadascun dels territoris de la
regió metropolitana. Són aquells elements que estructuren els sistemes urbans i donen
coherència a les relacions properes. El municipi de Begues únicament es veu creuat per
carreteres d'aquesta xarxa i no l'afecta el ferrocarril.
El PTMB, pel que fa al present document, estableix per al sòl no urbanitzable del terme
municipal de Begues les següents propostes:
Sistema d’espais oberts:
Estableix bona part del territori com a espais de protecció especial d’interès natural i
ambiental, dels que la majoria estan inclosos al Parc de l'espai natural del Garraf. La
delimitació coincideix amb els espais de la xarxa Natura 2000.
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Els espais de protecció especial d’interès natural i ambiental hauran de mantenir la
condició d’espai no urbanitzat, i amb aquesta finalitat hauran de seguir classificats com a
sòl no urbanitzable al POUM, admetent-se en casos excepcionals i justificats realitzar-hi
actuacions d’edificació o transformació, sempre i quan no afectin de forma clara els
valors que motiven la preservació.
Sistema d'assentaments
El PTMB assigna a Begues l'estratègia urbana de creixement moderat: l'extensió urbana
màxima del creixement no podrà excedir el 30%. (i la grafia no més enllà de l'entorn dels
nuclis actuals).
També li assigna la nodalitat de polaritat municipal estructurant, com a nucli de població
que fa el paper de capçalera d'altres nuclis més petits i d'àrees especialitzades
residencials del mateix municipi o de municipis veïns.

Sistema d'infraestructures de mobilitat
El PTMB no preveu cap aspecte destacable al terme municipal de Begues.
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Hàbitats d’interès comunitaris (HIC)
La Directiva 92/43/CE del Consell, de 21 de maig, relativa a la Conservació dels Hàbitats
Naturals i de la Fauna i la Flora Silvestres defineix com a hàbitats naturals d’interès
comunitari aquells, d’entre els hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que
compleixin alguna d’aquestes característiques:
•

Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.

•

Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de
tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.

•

Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en
què es troba la UE: l’alpina, l’atlàntica, la continental, la macaronèsica, la
mediterrània i la boreal.

D’entre aquests hàbitats, la mateixa directiva també defineix com a hàbitats prioritaris aquells
que estan amenaçats de desaparició i que la seva conservació representa una especial
responsabilitat per la comunitat, atesa la importància de la proporció de la seva àrea de
distribució natural.
La mateixa directiva elabora una classificació dels diferents tipus d’hàbitats naturals d’interès
comunitari, els codifica i específica quins d’aquests són prioritaris.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
desenvolupa la Directiva 92/43/CE a l’estat espanyol i estableix el règim jurídic bàsic de la
conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat, com
a part del deure de conservar i del dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al
desenvolupament de les persones.
Al municipi de Begues hi ha els següents hàbitats d’interès comunitari:
Pastures naturals i seminaturals
6220.- Prats mediterranis rics
Brachypodietalia- (Prioritari)

en

anuals

de

basòfils

-Thero-

Hàbitats rocosos i coves:
8130.- Tarteres amb vegetació poc o molt termòfila. (No prioritari)
8210.- Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola (No prioritari)
Boscos:
9340.- Alzinars i carrascars (No prioritari)
9540.- Pinedes mediterrànies (No prioritari)
Alguns dels edificis inclosos al present document es troben emplaçats en àrees d'interès
comunitari o just al seu límit (9340-Alzinars i carrascars; 9540 Pinedes mediterrànies).
Tanmateix, tal com es descriu a les fitxes individualitzades tots estan fora de les àrees
d'interès prioritari.
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Xarxa Natura 2000
La xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de
conservació creada per la Directiva 92/43/CE del Consell, de 21 de maig, relativa a la
Conservació dels Hàbitats Naturals i de la Fauna i la Flora Silvestres. La seva finalitat és
garantir la supervivència a llarg plaç de les espècies i els hàbitats amenaçats d’Europa,
contribuint a frenar la pèrdua de biodiversitat ocasionada per l’impacte advers de les activitats
humanes.
Aquesta xarxa està composada pels llocs que alberguen tipus d’hàbitats naturals d’interès
comunitari i en garantirà el manteniment, o en el seu cas el restabliment en un estat de
conservació favorable.
Com s'ha esmentat amb anterioritat, a l'àmbit del present pla especial hi ha diversos hàbitats
d'interès comunitari, inclosos majoritàriament a la xarxa Natura 2000.
Altres consideracions
A l’àmbit del pla especial hi ha diversos espais d’interès geològic. D’una banda a l’est del
terme s’hi localitza la geozona d’Eramprunyà – la Desfeta (codi 347), i d’altra banda al sud hi
ha la geozona del Massís del Garraf (codi 348); ambdues formacions sedimentàries de
rellevància

1.8. Informació històrica
Les primeres evidències de presència humana a Begues es remunten a l’ Epipaleolític, però
són especialment riques a principis del VI mil·lenni a.C., al començament del Neolític Antic.
Les primeres comunitats de pobladors del Neolític exploten els recursos del bosc, tot i que la
seva economia es basa principalment en el conreu dels cereals i lleguminoses, així com en la
ramaderia d’espècies domesticades, com el bou, el porc o el xai.
Ja a l’època antiga, es constata que les terres de la vall de Begues van ser conreades i les
nombroses coves del terme foren utilitzades per estabular els ramats per part del probable
baix nombre de pobladors. Aquesta minsa presència de població és notable especialment a
l’època romana, donat que la dinàmica establerta a partir de la dominació de la Mediterrània
per part de l’Imperi provocà que els assentaments s’ubiquessin vora el mar.
La història de l’Edat Mitjana a Begues va estretament lligada a la Baronia d’Eramprunyà,
administració senyorial de la qual en depenia. L’enquadrament de la població dins el terme
del castell d’Eramprunyà, documentat per primer cop l’any 957, respon a l’estratègia
expansionista dissenyada pels comtes de Barcelona de la zona de marca o frontera amb AlÀndalus, de la qual la comarca del Baix Llobregat en formava part.
Begues entra a l’Edat Moderna patint les conseqüències derivades de conflictes bèl·lics,
pestes i molt especialment accions de les quadrilles de bandolers que assaltaven el Camí Ral
de Barcelona a Vilafranca, a l’alçada de la collada de Begues.
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En línies generals, la població de Begues continua disseminada en masies, ja que el nucli
urbà no es conforma fins el segle XIX.
El redreçament econòmic del segle XVIII, es tradueix en l’expansió del conreu de la vinya en
detriment del de cereals. Aquest conreu comporta la instal·lació de pagesos sense terres en
qualitat de parcers, que foren els que romperen les terres ermes d’algunes de les grans
masies de Begues i feren aparèixer nous barris, com Campamà sota la propietat de Can
Térmens. També durant el segle XVIII es forma el raval de Sant Martí, que es pot considerar
el nucli d’estructura urbana més antic del municipi.
Al segle XIX Catalunya entra a l’era industrial, però a Begues l’agricultura -en especial la
vitivinícola- continuà essent el motor de l’economia, excepte el període de la Guerra del
Francès i el sotrac que representà la plaga de la fil·loxera, de finals de segle.
A nivell urbanístic, l’aglutinament d’edificacions al nucli urbà enfront del model de masies
disperses es veu reforçat a partir de les guerres carlines, les conseqüències de la qual es
plasmen en la conscienciació de la necessitat d’una major seguretat ciutadana. La ubicació
de l’Ajuntament i l’escola al lloc on avui s'emplaça la plaça de Camil Riu ajuda a concretar la
situació del centre urbà de Begues.
L’any 1881 el tren arriba a Gavà i sorgeix el projecte d’obrir la carretera per comunicar
l’estació de Gavà amb Begues, quan la població ja assoleix els 1.000 habitants.
A començament del segle XX, Begues té una línia d’autobusos a Gavà, dos hotels, el Petit
Casal i una colònia per a sord-muts. L’electricitat i el telèfon hi apareixen tardanament, (l’any
1925 segons llicència municipal). Tots aquests elements i la seva climatologia específica
confirmaren Begues com un important nucli d’estiueig.
Als anys 60 i 70 Begues viu un important creixement de segones residències i noves
urbanitzacions, impulsat per l’anomenat “desarrollisme”, mentre que en paral·lel es produeix
un progressiu abandonament de l’agricultura.
La construcció -l’any 1994- de l’autopista C-32, juntament amb el creixement econòmic
general, incentiva l’arribada de nous residents al municipi comportant un espectacular
creixement urbanístic i demogràfic, de forma que dels 2.000 habitants de l'any 1991 es passa
als 4.500 l’any 2001.
Les fitxes individualitzades indiquen les dades històriques més rellevants dels edificis
inclosos en el present document.

1.9. Aspectes econòmics i d’activitat
En l'actualitat, el sector agrícola té un paper secundari al municipi de Begues i els conreus
han variat respecte mitjans de segle passat. Així, fa uns 60 anys eren bàsicament fruiters i
vinya, i amb menys importància, cereals, patates i llegums; i fa 20 anys el conreu principal
era la carbassa (per a l’obtenció de cabell d’àngel), juntament amb cereals, i en menor
mesura vinya i fruiters, patates i llegums.
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Dins del sector primari cal destacar la presència a Begues de la Pedrera del Montau, que
provoca un impacte important sobre el paisatge. Una altra pedrera explotada al costat mateix
de l’anterior va ser clausurada el 2002 sense que se n'hagi culminat la restauració.
També cal destacar el dipòsit controlat de residus de la Vall d'en Joan, conegut com
l'"Abocador del Garraf" que ocupa unes 400 Ha. del terme de Begues i 180 Ha del de Gavà,
igualment amb un impacte paisatgístic important.
La indústria de la construcció s’inicia amb força amb la gran demanda d’habitatges de
segona residència que ha entre els anys 1965 i 1975, afavorida pel fet que als grans
propietaris els és molt més rendible a curt termini la venda indiscriminada de parcel·les que
no l’agricultura o l’explotació del bosc, i ha crescut fins a l'arribada de la crisi actual.
El sector terciari, o de serveis, ha augmentat paral·lelament a l’increment d’habitatges de
segona residència. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, dades
de l’any 2001), el 68% de la població activa de Begues treballa en el sector serveis, un 20%
ho fa en indústries, un 10% treballa a la construcció i únicament un 2% es dedica a
l’agricultura.
Pel que fa a les activitats detectades a les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, no se
n'ha trobat cap de dominant. De fet, només n'hi ha set en tot el municipi i cap d'elles es
repeteix: una d'elaboració de vins i caves, un restaurant, una protectora d'animals, una
oficina d'empresa ceràmica, una de custòdia d'animals (gossos), una casa de colònies i un
equipament cultural. Les fitxes individualitzades indiquen la presència d’aquestes activitats a
les masies, cases rurals i altres edificacions incloses al present document.

1.10.Patrimoni cultural
Atès el paper que tradicionalment han tingut les masies al terme de Begues, on no hi havia
pròpiament un nucli urbà, la consolidació del nucli urbà des de les primeres dècades del XX
ha anat absorbint al seu entramat un nombre significatiu de masies, de les que caldria
destacar:
•

A peu de l’antic Camí Ral: Can Romagosa, Can Vendrell, Ca l’Agustí, Cal Fuster i Cal
Baró i Cal Tabaco.

•

I d'altres de rellevants com serien: Cal Fusteret, Can Martí, Cal Llebrer, Cal Secaire.
Cal Traginer, la Tenda, Cal Cadet, Cal Rito o Mas Pasqual, Cal Rito Xic, Cal
Gaietano i Can Pau dels Bous,.

Elements culturals d'interès
L'Inventari del Patrimoni Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català comprèn entre d'altres l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic i
l'Inventari del Patrimoni Arqueològic.
Dins d'aquests inventaris, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix
l'esmentada Llei 9/1993: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns catalogats o
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béns culturals d'interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de
patrimoni cultural que defineix la llei.
Els elements arquitectònics de l'àmbit del present pla especial inclosos a l'inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya són els següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Corral d'en Romagosa
Vallgrassa
Carxol
Mas Jaques (Jaques)
Can Térmens
Can Ferrer (Mas Ferrer)
Can Sadurní
Ermita de Sant Eulàlia,
Creu de Terme de Can Grau o del coll de Begues,
Creu de terme del Pedró o de la rectoria
Creu de terme de l'Ardenya
Creu de terme del Joncar (Creu del Joncar)

Els jaciments arqueològics de l'àmbit del present pla especial inclosos a l'inventari del
Patrimoni Arqueològic de Catalunya són els següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Puig de la Mola,
Avenc del Sellarès,
Can Barrera,
Cova Cassimanya,
Cova de Can Figueres,
Cova de Can Sadurní,
Coveta del Mare del Moro,
Dolina de l'esquerda de les alzines (Can Pau de la Figuera),
Dolina de les alzines (Can Pau de la Figuera),
Dolmen d'Ardenya
El Pedró,
Pou de Glaç
Puig Castellar

Mapa de Patrimoni Cultural de Begues
Els mapes de patrimoni cultural elaborats per la Diputació de Barcelona, són una eina de
coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental,
immaterial i natural d'un municipi, per tal que es puguin establir mesures de recerca,
protecció, conservació i rendibilització social. Cada mapa s'acompanya d'una memòria que fa
una valoració global del conjunt patrimonial del municipi i en cap cas s'ha d'entendre lligat
exclusivament a objectius urbanístics, sinó que cal entendre'l com un document de divulgació
dels valors culturals locals.
El municipi de Begues disposa d'un Mapa de Patrimoni Cultural que recull 454 elements
patrimonials englobats en cinc categories:
•

Patrimoni immoble

•

Patrimoni moble

•

Patrimoni documental

•

Patrimoni immaterial

•

Patrimoni natural
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Pel que fa al present document, caldrà tenir en compte les categories de Patrimoni immoble i
Patrimoni Natural.
Patrimoni immoble
Comprèn edificis (187, dels que 90 són barraques de vinya construïts en pedra seca),
conjunts arquitectònics (27, entre els que hi ha conjunts integrats que han constituït un
petit nucli, barri o veïnat), elements arquitectònics (49, entre els que hi ha 33 rellotges de
sol), Jaciments arqueològics (22, majoritàriament a coves i dolines) i Obra civil
(13,corresponent en gran part a camins històrics i carrerades)
Patrimoni natural
Comprèn 102 elements dels que 94 són avencs (87) i coves (7). També inclou les quatre
zones naturals del municipi amb protecció jurídica per estar incloses al Pla d'espais
d'interès natural de Catalunya (PEIN), la riera de Begues, 2 fonts i 2 pous: i també hi ha 4
arbres monumentals entre els que cal destacar, pel que fa a aquest document, el
Lledoner de Mas Trabal. Les fitxes del present document recullen les indicacions per a
les masies incloses al Mapa de patrimoni cultural
Entrant més en detall, i segons el mateix Mapa, al grup d'edificis cal destacar la
presència de masos dispersos pel territori circumdant del nucli urbà, com Can Sadurní,
Can Figueres, Cal Batllevell, Farfai, l’Alzina, Cal Ros, Can Grau, el Mas Ferrer, el Mas
Roig, Can Rigol o Can Térmens, i ja dins de l’espai natural del Parc del Garraf,
Vallgrassa, Mas Grau o Carxol. I al grup de camins cal remarcar especialment el Camí
Ral de Begues que formava part d'una important via de comunicació, especialment
durant l'Edat Mitjana, entre el Llobregat fins el Penedès, constituint una drecera natural
respecte la llarga via que comunicava Barcelona amb Tarragona seguint l'antiga Via
Augusta romana. Cal suposar que al principi, a causa de les dificultats del terreny, era un
camí per fer-lo a peu o en cavalcadura. Al seu voltant s'hi van establir hostals, parades
de postes, fargues, tallers i algunes cases pairals que van donar lloc al posterior
desenvolupament d'alguns nuclis urbans.
Les fitxes individualitzades indiquen, en aquells casos en que hi hagi algun aspecte a
destacar, la situació de cada un dels elements respecte el Mapa del patrimoni cultural de
Begues.
Finalment, el centre d’estudis Beguetans disposa d'un llistat amb informació de les dates de
les edificacions del sòl no urbanitzable i el seu estat, que ha servit per completar les fitxes
individualitzades del present Pla Especial.
Característiques tipològiques generals
Les masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Begues es poden classificar en quatre
grups: el veïnat, la masia o casa pairal, la casa rural i els corrals.
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•

El veïnat
Conjunt arquitectònic de diverses cases rurals construïdes originàriament a redós
d'una antiga masia, que amb el pas dels anys s'ha anat configurant mitjançant
l'addició de noves cases. Al sòl no urbanitzable del municipi n'hi ha 4 amb un total de
13 habitatges

•

La masia o casa pairal
Edifici principal d'una explotació agrària, anomenat així perquè té una certa
importància per les seves dimensions i característiques arquitectòniques. Es tracta
d'edificis de dues o tres plantes, generalment amb teulada de dos vessants i carener
perpendicular a la façana principal, que originàriament sòl estar composada simètricament, amb les seves construccions accessòries com quadres, corrals o pallisses.
És la tipologia majoritària del sòl no urbanitzable amb un total de 14 unitats.

•

La casa rural
Edifici d'habitatge vinculat a una explotació agrària que no té les característiques
arquitectòniques ni les dimensions per ser considerada masia. Es tracta d'edificis de
dues plantes, amb teulada de dos vessants i carener paral·lel a la façana principal
amb ràfec o canaló generalment continu. També té edificacions accessòries com
quadres o corrals. Al sòl no urbanitzable del municipi n'hi ha 8 amb un total de 16
habitatges.
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•

Els corrals
Clos aïllat amb diversos departaments o edificis destinat al bestiar, i una petita
edificació destinada a habitatge de superfície molt reduïda i com a molt dues plantes
d'alçada. Estan emplaçats a certa distància del nucli urbà i les principals masies, i se
solien utilitzar per a estades temporals. En tot el sòl no urbanitzable de Begues se
n'han detectat 8 unitats.

1.11.Unitats de paisatge
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea
el catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en
el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials.
Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com a eines útils per l’ordenació i la
gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. El seu abast territorial es
correspon amb el dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. El municipi de
Begues està inclòs a l'àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona i
conseqüentment ho estarà al seu Catàleg de Paisatge, que en el moment que es redacta el
present document es troba en fase d’elaboració.
L'any 2008 es va dur a terme el procés de consulta i participació ciutadana del Catàleg de
paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. En aquell document exposat, el municipi de
Begues estava inclòs majoritàriament a la unitat de paisatge del Garraf, però tota l'àrea nordest que es troba més enllà de la plana de Begues estava inclosa a la unitat de paisatge de
les Muntanyes de l'Ordal.
Pel que fa a les Cartes del Paisatge, com a instruments de concertació d'acords entre agents
d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge, cal
dir que poden ser impulsades per la Generalitat de Catalunya, per les administracions locals
(consells comarcals, mancomunitats, municipis) i/o per entitats. Les cartes es concreten
mitjançant la signatura pública d'un document on s'estableixen els compromisos que adopten
cadascuna de les parts signants en favor del paisatge i el calendari per assolir els objectius.
En el moment que es redacta aquest Pla Especial no es té constància que s’estigui
desenvolupant cap Carta de Paisatge que inclogui el municipi de Begues.
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1. Objectius
El present document té els següents objectius:
•

La conservació i recuperació del patrimoni construït de masies, cases rurals i altres
edificacions en sòl no urbanitzable mitjançant la regulació de les condicions
d'edificació i la dotació de noves activitats compatibles amb el medi que les envolta.

•

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, i en general l'activitat econòmica al medi
rural en coherència amb els seus valors.

•

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, cases rurals i altres edificacions
incloses al catàleg.

2.2. Conveniència de la redacció i tramitació del pla especial de catàleg
de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable.
Com s’ha esmentat amb anterioritat, la realitat física del sòl no urbanitzable del terme
municipal de Begues està en una situació d'equilibri precari degut a la quantitat d’edificacions
que hi ha disperses per la plana del municipi en proximitat amb els nuclis urbans.
Malgrat això, la presència de zones agrícoles amb un respectable valor ecològic i d’altres
amb alt valor paisatgístic o natural justifica la conveniència de regular aquest territori per
conservar-ne, en el possible, les funcions socials i ambientals que té.

2.3. Procedència del pla especial de catàleg de masies, cases rurals i
altres edificacions en sòl no urbanitzable.
La necessitat de donar compliment a les determinacions sobre el sòl no urbanitzable del
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme, i per la llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, (LUC d’ara
endavant); sobre la reconstrucció i rehabilitació de masies, cases rurals i altres edificacions,
fa imprescindible la redacció d’un pla especial que contingui el catàleg d’aquestes
construccions.
21

Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de Begues

La LUC en el seu article 47, apartat 3, determina que és permès: a) Reconstruir i rehabilitar
les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques,
històriques ambientals, paisatgístiques o socials; b) Reconstruir i rehabilitar altres
construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic
general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o
històriques; i c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte
ambiental o paisatgístic negatiu. Això és possible, segons el mateix article 47 sempre i quan
les construccions hagin estat incloses pel planejament urbanístic en un catàleg específic que
en permeti la seva reconstrucció o rehabilitació i en justifiqui les raons de la seva preservació.
La disposició transitòria divuitena de la LUC fa referència a les Disposicions aplicables fins a
l'adaptació del Reglament de la Llei d'urbanisme. En aquesta disposició, entre d'altres,
s'estableix que s'apliquen les disposicions reglamentàries vigents (això és el Decret
305/2006, del 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme) en tot allò
que no s'oposi, no contradigui ni resulti incompatible amb la pròpia llei.
Així, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei
d’urbanisme (RLU d’ara endavant) regula, en el seu l’article 55, la reconstrucció i rehabilitació
de masies i cases rurals d’acord amb el previst per la llei d’urbanisme a aquests efectes, i en
desenvolupa algun aspecte referent als usos i a les condicions de reconstrucció o
rehabilitació.
Vist l’anterior i donat l’interès públic, procedeix la tramitació d’aquest pla especial de catàleg
de masies, cases rurals i altres edificacions que cataloga edificis d’habitatge i altres
edificacions en el sòl no urbanitzable en funció dels seus valors, i en regula les seves
condicions d’edificació.

2.4. Aspectes previs
Aquest pla especial de catàleg s’ha d’entendre en positiu, a partir de la possibilitat que ofereix
la legislació urbanística d’ordenar i regular (i també regularitzar) algunes construccions ja
existents en el sòl no urbanitzable. La inclusió d’una masia, casa rural o una altra edificació
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 del fixat pel planejament urbanístic general, ha de
permetre regularitzar una part no menyspreable del parc de masies, cases rurals i altres
edificacions existents al rodal de Begues 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).
Per tant el catàleg acabarà incloent alguns elements que estarien en disconformitat amb el
planejament general vigent i en regularà les actuacions que s’hi poden dur a terme; per
contra, els elements no inclosos (pel fet que no compten amb cap dels valors previstos per la
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llei) seguiran en la mateixa situació que ja tenen en l’actualitat, essent admissibles o no
únicament en funció de la regulació prevista en les claus urbanístiques del planejament
general. D’aquesta manera s’evita afectar negativament cap dels d’habitatge existents, ja que
tots aquells que eren legals seguiran essent-ho, una part dels que no ho eren passaran a serho mitjançant el catàleg i la resta seguiran amb les mateixes condicions que en l’actualitat.

2.5. Descripció i justificació de la proposta
La proposta d’inclusió de les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable
al catàleg es fonamenta en la legislació urbanística vigent (LUC) i el reglament que la
desenvolupa (RLU); i parteix del llistat de masies reconegudes pel PG en el terme municipal
de Begues i el Mapa del patrimoni cultural de Begues.
Per a l'elaboració del present document, s'ha dut a terme un treball de camp de tot el sòl no
urbanitzable que ha permès descriure les característiques de les masies i cases rurals, els
emplaçaments, les edificacions que en formen part i el seu entorn, així com l'existència o no
d'uns determinats valors d'acord amb el fixat per la legislació. De totes les visitades, el pla
únicament recull aquelles que cataloga.
Pel que fa a d'altres edificacions en sòl no urbanitzable que calgui preservar i recuperar per
raons arquitectòniques i històriques, i les construccions rurals en desús per a corregir-ne
l'impacte ambiental o paisatgístic negatiu, el treball de camp s'ha limitat a aquelles
edificacions prèviament identificades per l'Ajuntament de Begues.
A partir d'aquest treball de camp, s'han elaborat unes fitxes individualitzades de totes i cada
una de les masies, cases rurals i altres edificacions que s'incorporen al catàleg. 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 la masia o casa rural, 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 en planta de la masia o casa rural 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
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inclouen els coberts auxiliars oberts de les explotacions agrícoles o ramaderes. Pel
que fa a les edificacions, la fitxa en distingeix quatre tipus en funció de les
característiques arquitectòniques, l'ús i l'estat de conservació: a) els volums
identificats en color vermell que corresponen a les edificacions principals del conjunt,
destinades a habitatge i amb característiques tipològiques residencials; b) els volums
identificats en color taronja que corresponen a edificacions complementàries
destinades a usos diferents de l'habitatge amb una qualitat constructiva i grau de
conservació similar a l'edificació principal, i que poden incloure volums adossats o
aïllats imprescindibles per a la comprensió dels conjunts i de l'entorn immediat de
l'edificació principal i c) els volums identificats en color gris que corresponen a
d'altres tipus d'edificacions auxiliars que, o bé perquè no tenen suficient qualitat o bé
són afegits que impedeixen la correcta lectura del conjunt, no tindria sentit conservar
i menys rehabilitar.
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 de la
present memòria i la justificació individualitzada.
La part reguladora incorpora les condicions específiques per a cada masia o casa rural. En el
cas que hi hagi algun aspecte singular que calgui regular complementàriament a la normativa
general s'especifica individualitzadament en aquesta part.
La part annexa incorpora diverses imatges dels edificis per millorar-ne la informació i
comprensió, sempre que hagi estat possible obtenir-les.
Tot i així, i com a conseqüència de l'escala d'anàlisi de tot el sòl no urbanitzable del municipi
de Begues, és evident que l'estudi individualitzat de cada habitatge catalogat podria
desenvolupar i puntualitzar algun aspecte més detalladament del que ho hagi pogut fer el
present document. A l'efecte de detectar i descriure aquests aspectes amb més detall, el
present pla especial llista una documentació mínima que obligatòriament hauran d'incloure
els projectes arquitectònics per a la intervenció a les masies catalogades.
D’acord amb la LUC i el RLU, les raons per incloure un edifici en el catàleg de masies, cases
rurals i altres edificacions s’han de fonamentar en:
a) en el cas de les masies i cases rurals, en raons arquitectòniques, històriques,
ambientals, paisatgístiques o socials.
b) En el cas d'altres construccions anteriors a l'entrada en vigor del primer instrument
de planejament urbanístic general del municipi, en raons arquitectòniques o
històriques.
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c) En el cas de construccions rurals en desús, en raó de la correcció del seu impacte
ambiental o paisatgístic negatiu.
El text legislatiu, però, no detalla què s’entén per cada una d’aquestes raons i
conseqüentment obliga a justificar-les en el propi catàleg per determinar la preservació i
recuperació de les masies, cases rurals i altres edificacions incloses. D’acord amb això, el
present document descriu i justifica l’existència d’aquestes raons previstes per la llei d’acord
amb els següents criteris:
•

S’entén que una masia, casa rural o altra edificació 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 una masia, casa rural o altra edificació 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 les masies i cases provinents del món rural d’abans d’aquella data i el
conjunt del Petit Canigó.

•

S’entén que una masia o casa rural té valor mediambiental quan la seva preservació
contribueix a 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 de
les masies, cases rurals i altres edificacions vinculades 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 la mateixa societat està exigint.

•

S’entén que una masia o casa rural té valor paisatgístic quan la seva presència en el
paisatge esdevé un referent imprescindible per reconèixer aquest en el seu conjunt.
Inclou aquelles masies i cases rurals que per la seva localització, referència
toponímica o característiques formals i tipològiques estan relacionades 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 una masia o casa rural té valor social quan està vinculada 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 de masies, cases rurals i altres edificacions
vinculades a explotacions ramaderes fins a activitats d’educació en el lleure, passant
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per cases de colònies o centres de custòdia d’animals. Pel que fa a les granges, i
mentre la ramaderia segueixi essent necessària per a la societat, la pròpia 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 molt 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)
•

S'entén que una construcció rural té impacte ambiental o paisatgístic negatiu quan
els efectes que provoca sobre el medi en que està emplaçada o el paisatge del que
forma part es veuen perjudicats i/o agredits per la seva existència. Així, les antigues
explotacions ramaderes en desús amb grans superfícies edificades i una ocupació
important de sòl, serien l’exemple paradigmàtic d’aquest impacte negatiu. En la
mateixa situació hi hauria naus industrials o instal·lacions turístiques construïdes en
altres temps al sòl no urbanitzable, que actualment són obsoletes per a la funció
prevista i en alguns casos contraris a les funcions previstes, i que la seva presència
al territori no només no es pot obviar sinó que necessàriament cal reconduir.

Havent definit les raons per incloure un edifici, el procés de selecció ha tingut en compte un
seguit de criteris que permeten entendre i donar coherència a la inclusió al catàleg de
determinats elements:
1. Les masies i cases rurals incloses a la relació d’edificacions i àmbits d’interès del Pla
General d’Ordenació de Begues que s’han pogut localitzar i identificar han estat incloses
al present catàleg pels seus valors històrics, arquitectònics i/o ambientals.
2. Les masies i cases rurals detectades com a tals en referències històriques anteriors al
segle XX han estat incloses al present catàleg pel seu valor històric.
3. Aquelles masies i cases rurals en que, malgrat no complir l’anterior, s’hi han detectat
restes o elements anteriors al segle XX també han estat incloses al present catàleg pel
seu valor històric.
4. Els habitatges posteriors que formen part del patrimoni del municipi del moment en que
l’aparició i consolidació de l’estiueig permet la formació del nucli urbà del municipi, també
s’han inclòs al present catàleg de masies i habitatges rurals, pel seu valor arquitectònic.
5. El pla especial incorpora una única edificació en sòl no urbanitzable, anterior a l'entrada
en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general de Begues, que cal
preservar i recuperar per raons històriques. Es tracta de l'assentament conegut com el
Petit Canigó (c-58).
6. El present document no incorpora cap construcció rural en desús que tingui un impacte
ambiental o paisatgístic negatiu, d'acord amb el fixat per la LUC.
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7. La resta d’habitatges històricament recents que, o perquè no es poden considerar
tipològicament habitatges rurals ja que són unihabitatges o plurihabitatges aïllats de
caràcter urbà o semi-urbà; o perquè no tenen cap dels valors previstos per la llei (d’acord
amb les definicions de la present memòria) no s’han pogut incloure al present catàleg de
masies i cases rurals.
Pel que fa a les ruïnes, el present document ha incorporat exclusivament aquelles que es
poden considerar recuperables a efectes de la seva reconstrucció per raons socials i de
patrimoni cultural del municipi, així com per la necessitat de recuperar les tasques de
custòdia del territori que en el seu moment havien desenvolupat. En totes elles es pot
identificar la planta original de l'assentament i conserven almenys dues parets formant angle
d'alçada mínima de 2,00 m i/o indicis de la coberta. La majoria d'elles permeten identificar les
característiques del volum i inclús algunes façanes, o es té documentació que identifica la
2

planta original. Totes tenen una superfície en planta superior a 75 m , estan implantades
adequadament a la topografia i en totes es pot reconèixer un accés adequat per al trànsit
rodat. La resta de vestigis que no compleixen aquestes condicions no s'han incorporat al
catàleg.
Pel que fa als possibles usos previstos pel text legislatiu, passa el mateix que amb les raons
per incloure els edificis, i conseqüentment també deixa en mans del catàleg la seva definició
detallada. L'article 47.3 bis de la LUC estableix que les construccions incloses pel
planejament urbanístic al catàleg es poden destinar a habitatge familiar; establiment hoteler
amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; establiment de turisme rural; activitats
d'educació en el lleure, artesanals, artístiques, de restauració; a equipaments i a serveis
comunitaris. La "altre edificació en sòl no urbanitzable" que no és masia o casa rural -(c-58)
Petit Canigó -, no es podrà destinar a habitatge familiar. Aquests usos es concreten en el
present pla especial 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.

•

S'entén per ús Hoteler en el medi rural com aquell ús que comprèn els establiments,
destinats a l’allotjament temporal de transeünts i viatgers, situats en finques rústiques
amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. No comprèn l'hotel apartament ni
els usos d'hotel en condomini. Les limitacions es produeixen per qüestions d'accés i
aparcament, amb l'objecte de minimitzar els efectes produïts al medi en que
s'emplacen.

•

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 d'acord amb la legislació sectorial corresponent.
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•

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 (casa de colònies,
centre de natura...).

•

S'entén com a ús Artesanal en el medi rural aquell que comprèn les activitats
vinculades a l’elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i
agropecuaris;

•

S’entén com a ús Artístic en el medi rural com aquell que comprèn les activitats
vinculades a professions artístiques i a la investigació i el desenvolupament.

•

S'entén com a ús de Restauració en el medi rural aquell que comprèn els
establiments destinats a restaurant, situats en finques rústiques amb accés rodat des
de la xarxa de camins rurals, i que compleixen amb les determinacions fixades a
l'article 88 del pla general de Begues. No comprèn els cafès, bars, cafeteries,
granges o similars. Les limitacions es produeixen per qüestions d'accés i
aparcament, amb l'objecte de minimitzar els efectes produïts al medi en que
s'emplacen; i per evitar que es malmeti el bé catalogat.

•

Finalment, l'ús d’Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural, inclou els usos
sanitari-assistencial, cultural i administratiu segons les definicions de l'article 88 del
pla general de Begues, tant públics com privats, situats en finques rústiques amb
accés rodat des de la xarxa de camins rurals. Les limitacions es produeixen per
qüestions d'accés i aparcament, amb l'objecte de minimitzar els efectes produïts al
medi en que s'emplacen.

Pel que fa a la regulació proposada a les masies, cases rurals i altres edificacions incloses al
catàleg, cal distingir entre: a) les condicions generals admeses a totes elles i b) les particulars
vinculades a certes tipologies, masies, cases rurals o edificacions concretes.
En quant als usos, i al marge dels usos agrícoles que s’admeten amb caràcter general, a tots
les masies i cases rurals catalogades s'hi admeten els d'habitatge familiar rural, establiment
de turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanal en el medi rural, artístic en el
medi rural i equipaments i serveis comunitaris en el medi rural. A la "altra edificació en sòl no
urbanitzable" inclosa al catàleg, d'acord amb el fixat a la LUC, no s'hi admet l'habitatge
familiar rural.
Per tal de facilitar la conservació i recuperació de determinat patrimoni construït, a les
masies, cases rurals i altres edificacions amb valor arquitectònic i a aquelles que tinguin una
2

superfície de sostre susceptible de ser utilitzat superior als 1000 m (computant a tal efecte
els volums identificats a les fitxes individualitzades en colors vermell i taronja atès que tenen
similar entitat, són imprescindibles per la comprensió dels conjunts i l'entorn immediat, i l'únic
que els diferencia és l'ús anterior i la tipologia d'habitatge) i que disposin d'una accessibilitat
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fàcil des de la xarxa viària general, s'afegeix la possibilitat de poder-les destinar a hoteler en
el medi rural d'acord amb les definicions i condicions del present document.
D'acord amb l'objectiu de reforçar les activitats turístiques i de servei al municipi, l'ús de
restauració en el medi rural s'admet en aquelles masies, cases rurals i altres edificacions que
també tinguin valor arquitectònic o que, tot i no tenir-ne, disposin d'accés directe des de la
vialitat general del municipi; sempre i quan puguin garantir l'accés i l'estacionament en
condicions adequades a raó de una plaça per cada dos comensals; i sempre i quan les
intervencions requerides a efectes de seguretat, evacuació, accessibilitat o implementació
dels serveis no malmetin el bé catalogat.
Depenent de les condicions físiques d'accessibilitat i, sobretot de la dimensió de les masies,
cases rurals i altres edificacions existents, les fitxes individualitzades del document proposen
regulacions específiques dels aspectes enunciats.
Pel que fa a les condicions d'edificació, el pla especial proposa una regulació general amb
l'objecte de prioritzar la preservació de les característiques dels edificis originals i la seva
rehabilitació o recuperació, autoritzant aquelles obres que permetin conservar la realitat
arquitectònica, millorar les condicions d'habitabilitat i accessibilitat, i adaptar els edificis als
usos admesos. A tal efecte, el present pla especial regula uns criteris generals, unes
condicions d'edificació i ordenació, unes condicions dels accessos i l'entorn i unes condicions
de les infraestructures de servei.
Pel que fa als criteris generals, es tracta d'un seguit de preceptes redactats amb l'objecte de
conservar i recuperar les constants arquitectòniques i tipològiques característiques de l'àmbit
geogràfic en que s'emplacen. Així, els criteris interpretatius bàsics, la preservació de la
volumetria i composició originals, les condicions estètiques i les ambientals s'elaboren per tal
que els projectes incorporin, ja d'origen i en paral·lel a qualsevol altre aspecte normatiu, una
forma d'intervenció que sigui respectuosa i integrada amb les condicions territorials,
paisatgístiques i ambientals dels assentaments i el seu entorn.
Pel que fa a les condicions d'edificació i ordenació, i per tal de garantir la conservació i
recuperació del patrimoni construït de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no
urbanitzable, reforçar l'activitat turística i de servei del municipi, fixar residents al territori i
dotar a l'administració i els particulars d'una eina eficaç per gestionar la millora de les masies,
cases rurals i altres edificacions catalogades, es regulen quins volums són els susceptibles
de ser utilitzats, en quins casos s'admet ampliació i en quins s'admet la divisió horitzontal, i
les corresponents limitacions.
•

Atès que les condicions dels volums indicats en colors vermell i taronja únicament es
diferencien pel seu ús anterior (habitatge en els vermells i altres en el taronja) tot i
tenint similar entitat i essent imprescindibles per a la comprensió dels conjunts i
l'entorn immediat de l'edificació principal, s'admet que en tots ells s'hi puguin
implantar els usos admesos. Els volums i edificis auxiliars complementaris identificats
en color taronja no poden constituir un habitatge independent.
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•

Atès que en algunes intervencions pot ser imprescindible ampliar puntualment
l'edificació principal per adaptar-la a les condicions d'habitabilitat, accessibilitat o d'ús
de l'activitat prevista sense malmetre algun aspecte tipològic o patrimonial dels béns
catalogats, s'admet una petita ampliació de l'edificació existent amb l'únic objecte de
donar viabilitat a la intervenció. Aquesta ampliació es limita al 10% tal i com ja fa el
Pla general de Begues. Per tal d'acotar les ampliacions de les edificacions incloses al
pla especial i limitar-ne el creixement permanent, aquells assentaments que ja hagin
estat objecte d'ampliació en virtut d'aquell (PGOU) no podran tornar-se a ampliar.
També es regulen unes limitacions paramètriques, per tal de garantir que l'ampliació
sigui respectuosa amb les condicions actuals de l'edificació principal. Així mateix, es
declaren incompatibles l'ampliació amb la divisió horitzontal per tal de garantir i
facilitar l'ordre i el control de les actuacions, evitant la proliferació de divisions i
ampliacions successives que donarien lloc a intervencions contràries el pretès pel
present pla especial.

•

Pel que fa a les possibilitats de dividir horitzontalment els volums identificats en color
vermell i taronja, el present document regula les seves condicions i limitacions alhora
que incompatibilitza la divisió amb altres usos diferents de l'habitatge per evitar
conflictes entre futures transmissions i canvis d'ús. Així mateix, i per tal de garantir
uns mínims d'autocontrol i coordinació general, en qualsevol subdivisió caldrà
garantir la indivisibilitat de la finca sobre la que s'emplacen les edificacions.

•

Pel que fa a les condicions dels accessos i l'entorn, i per tal de garantir la seguretat i
la integració de les actuacions en el territori i el paisatge en que s'emplacen, el
present document regula algunes característiques dels accessos, que inclouen la
connexió amb la vialitat general i les característiques de la pròpia xarxa de camins, i
el condicionament de l'entorn pròxim amb la incorporació de paràmetres sobre
materials, característiques de les intervencions i limitacions.

•

Pel que fa a les condicions de les infraestructures de servei, i per tal de garantir la
sostenibilitat i la integració de les actuacions en el medi i el paisatge, el pla especial
exigeix que prèviament a qualsevol intervenció es garanteixin els serveis i ho facin en
condicions adequades a l'ús i a l'entorn rural en que s'emplaça, detallant uns criteris
mínims per a garantir una correcta implantació.

Finalment, les fitxes individualitzades regulen amb més detall les normes generals en aquells
casos en que s'ha detectat alguna especificitat i/o mancança.
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2.6. Adequació a les determinacions de la legislació vigent
L'article 47.3 de la LUC determina que és permès: a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les
cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques
ambientals, paisatgístiques o socials; b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors
a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi
i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques; i c) Rehabilitar les
construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.
Això és possible, segons el mateix article 47 sempre i quan les construccions hagin estat
incloses pel planejament urbanístic en un catàleg específic que en permeti la seva
reconstrucció o rehabilitació i en justifiqui les raons de la seva preservació.
El present Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de
Begues és el document de planejament urbanístic que desenvolupa l’especificat als
paràgrafs anteriors. En concret, s'inclouen 57 masies o cases rurals que cal preservar i
recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials; i 1
construcció anterior a l'entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic
general del municipi que cal preservar i recuperar per raons històriques.
A la zona de Parc Forestal no s'admet la transformació dels terrenys a altres usos diferents
dels indicats al pla i tampoc s'admet l'ampliació. Així mateix, a la zona agrícola només
s'admet l'habitatge unifamiliar associat al servei de l'agricultor. Finalment, a les condicions
d'ús de les edificacions en sòl no urbanitzable també es limiten els usos admesos per la LUC.
Per tal d'adaptar el pla general vigent a la LUC, simultàniament a l'elaboració i tramitació
d'aquest pla especial es modifica el Pla general de Begues pel que fa a les limitacions d'ús
en les edificacions del sòl no urbanitzable.

2.7. Informe ambiental
D’acord amb el manifestat a l’article 100 del decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei d’urbanisme, "L'informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si
s'escau, dels plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials
urbanístics, té per objecte l'anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en
l'establiment de l'ordenació detallada pròpia de cada un d'aquests instruments (...)".
Malgrat la poca rellevància dels aspectes ambientals derivats de l'ordenació detallada d'un
document que únicament té per objecte la identificació d'un seguit de masies, cases rurals i
altres edificacions ja existents al territori i la regulació de les seves condicions d'edificació i
ús, s'estima que els condicionants naturals, en especial la pertinença d'un petit a l'àmbit
territorial de l’Espai Natural del Garraf, obliguen a incorporar, si més no, una part del regulat
al mateix article 100 del D. 305/2006.
D’acord amb aquest article a l’informe ambiental caldria:
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a) Identificar els requeriments ambientals significatius del sector (que inclouria la
descripció d’aspectes i elements ambientalment rellevants com la qualitat de l’ambient
atmosfèric, la contaminació acústica i el tractament, si s’escaigués de sòls
contaminats), la descripció d’objectius i altres mesures de protecció ambiental
previstes pel pla general, la definició d’objectius i criteris a adoptar per la redacció del
pla i l’especificació de si el projecte d’urbanització s’ha de sotmetre, per les
característiques de l’actuació, al procediment d’avaluació d’impacte ambiental.
b) Descriure i justificar ambientalment l’ordenació proposada comprenent la descripció, si
s’escaigués, de les alternatives d’ordenació detallada considerades i la justificació de
l’adoptada;

la

descripció

de

l’ordenació

proposada

amb

expressió

de

les

determinacions que tinguin repercussions significatives sobre el medi ambient; la
determinació de les mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica i
l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general.
c)

Identificar i avaluar els probables efectes significatius de l’ordenació detallada sobre
els diferents aspectes ambientals.

d) Avaluar globalment el pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals
establerts.
e) La descripció de mesures de seguiment i supervisió previstes, si s’escaigués.
Pel que fa a la identificació de requeriments ambientals significatius (a):
•

No es detecten elements ambientals rellevants lligats a la qualitat de l'ambient
atmosfèric, la contaminació acústica ni a la presència de sòls contaminats;

•

El Pla General d’Ordenació de Begues no descriu objectius ni mesures específiques de
protecció ambiental;

•

L'execució del present pla especial no porta implícita la redacció de cap projecte
d'urbanització;

•

A l'àmbit del sòl no urbanitzable hi ha àrees de risc per a la seguretat i el benestar de
les persones, derivades de la presència d’alguna masia pròxima a la llera d’alguna
riera i la presència de masses forestals importants. No es detecten riscos geològic,
sísmic o químic rellevants. Les fitxes detallades de cada emplaçament identifiquen els
riscos detectats a cada un d'ells.

•

Existeixen àrees de protecció especial per la concurrència de valors susceptibles de
preservació, atès que el terme municipal està parcialment inclòs en els espais PEIN de
l’Espai Natural del Garraf (que ocupa la meitat sud) i l’Espai Natural de les Muntanyes
de l’Ordal (que ocupa el terç nord). Pel que fa a aquest darrer, la Direcció General de
Patrimoni Natural ha iniciat els treballs de planejament especial de protecció de medi
natural i del paisatge, però encara no n’ha iniciat la seva tramitació. Pel que fa al Pla
Especial de l’Espai Natural del Garraf (PENG) estableix zones per definir els
tractaments específics ajustats a les finalitats concretes de protecció. En concret
delimita sòls com a Zona d’interès natural, Zona agrícola, Zona d’alt interès ecològic i
paisatgístic i Zona de tractament especial. Les fitxes detallades de cada emplaçament
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identifiquen aquells que estan inclosos a l'àmbit del Parc Natural i la seva regulació
específica.
Pel que fa a la descripció i justificació ambiental de l'ordenació proposada, la determinació de
mesures adoptades per al foment de l'eficiència energètica i l'estalvi de recursos, i la millora
del medi ambient en general (b):
•

L’objecte del present pla especial és la identificació de les masies, cases rurals i altres
edificacions del terme municipal de Begues susceptibles de reconstrucció o
rehabilitació, i la regulació de les seves condicions d’edificació i ús. El Pla especial de
catàleg s’entén en positiu, a partir de la possibilitat que ofereix la legislació urbanística
d’ordenar i regular (i també regularitzar) algunes construccions ja existents en el sòl no
urbanitzable. El reconeixement dels valors intrínsecs dels elements catalogats permet
regularitzar una part del parc d’habitatges existents al rodal de Begues, que sense
aquest mecanisme estaria condemnada a la seva desaparició, i amb ella la dels valors
ambientals del mateix rodal que es pretenen conservar.

•

El principal objectiu del Pla Especial és regular les possibilitats d’edificació en el sòl no
urbanitzable, així com limitar l’aparició d’activitats poc compatibles amb el paisatge,
evitant la dispersió de determinats usos en el territori i a la vegada protegint part de les
masies, cases rurals i altres edificacions existents. També és objectiu principal la
conservació d’aquelles masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable
que, degut a la seva vinculació amb activitats agrícoles o ramaderes, contribueixen a la
conservació i custodia del territori en el seu estat rústic.

•

Pel que fa als aspectes ambientals de la proposta que condicionen la inclusió o no d’un
determinat edifici d'habitatge al catàleg, s’entén que:
(a) Una masia o casa rural té valor mediambiental quan la seva preservació
contribueix a 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
de les masies, cases rurals i altres edificacions vinculades 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 la mateixa societat també s’està exigint.
(b) Una masia o casa rural té valor paisatgístic quan la seva presència en el paisatge
esdevé un referent imprescindible per reconèixer aquest en el seu conjunt. Inclou
aquelles masies i cases rurals que per la seva localització o característiques
formals i tipològiques estan relacionades 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.
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•

Els usos previstos a l’art 47 de la LUC, s’han definit en el present Pla Especial per tal
d’adaptar-los i contextualitzar-los al territori de Begues.
(a) Habitatge familiar rural: comprèn els edificis destinats a habitatge en finques
rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals amb funcions, entre
d’altres, de conservació de l’entorn i custòdia del territori.
(b) Hoteler en el medi rural: comprèn establiments destinats a l’allotjament temporal de
persones, situats en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins
rurals. No comprèn l'hotel apartament ni els usos d'hotel en condomini.
(c) Establiment de turisme rural: comprèn establiments d'allotjament temporal en la
modalitat de turisme rural.
(d) Activitats d’educació en el lleure: comprèn activitats d'ensenyament, esbarjo,
ocupacionals o terapèutiques vinculades al medi.
(e) Artesanal en el medi rural: comprèn activitats d'elaboració i transformació artesanal
dels recursos naturals i agropecuaris.
(f) Artístic en el medi rural: comprèn activitats vinculades a professions artístiques i a
la investigació i el desenvolupament.
(g) Restauració en el medi rural: comprèn establiments destinats a restaurant, situats
en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. No
comprèn els cafès, bars, cafeteries, granges o similars.
(h) Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural: inclou els usos sanitariassistencial, cultural i administratiu segons les definicions de l'article 88 del pla
general de Begues, tant públics com privats, situats en finques rústiques amb
accés rodat des de la xarxa de camins rurals.
(i) A la "altra edificació en sòl no urbanitzable" que no és masia ni casa rural -(c-58)
Petit Canigó -, no s'hi admet l'ús d'habitatge familiar.

•

Pel que fa a la determinació de mesures adoptades per al foment de l'eficiència
energètica i l'estalvi de recursos, i la millora del medi ambient en general, el present pla
especial incorpora explícitament:
(a) L’obligatorietat de l’obtenció d’informe favorable per part de l’òrgan de gestió del
Parc Natural d’aquells inclosos en el seu àmbit (Art. 10),
(b) La necessitat d’integració de les edificacions catalogades en el context territorial en
que s’insereixen (Art. 16),
(c) La utilització prioritària de sistemes passius d’estalvi energètic (Art. 16.e),
(d) L’arranjament i manteniment del camí d’accés amb subbase granular i acabat
permeable (tipus terra compactada, tot-ú, sauló...). Únicament s’admet de manera
excepcional (en aquells punts del recorregut en que la topografia, la geomorfologia
o la hidrologia ho justifiqui específicament) algun tipus de paviment impermeable.
(Art. 18.a)
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Es mantindrà l’entorn dels edificis en condicions de neteja i endreça coherents amb
l’ús i el paisatge rural del que forma part. Es prioritzarà la conservació i restauració
dels murs de pedra seca. (Art. 18.b)
(e) Es tindrà especial cura en conservar els elements d’enjardinament i vegetació de
l’entorn immediat dels edificis catalogats, quan existeixin. Caldrà mantenir el
caràcter rural de l’entorn, evitant enjardinaments de tipus urbà o suburbà i
potenciant els espais d’hort. En el cas de nova plantació de vegetació s’utilitzaran
espècies autòctones. (Art. 18.c)
(f) S’utilitzaran preferentment energies alternatives i renovables. Les millores de
subministrament energètic s’efectuaran de manera respectuosa i integrada amb el
paisatge, minimitzant el seu impacte i prioritzant, si és viable, el seu soterrament.
(Art. 19.a)
(g) Es garantirà preferentment la connexió a la xarxa general de clavegueram, o en el
seu defecte el sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració
(Art. 19.b). S’hauran de garantir la disponibilitat d’aigua suficient per als usos
previstos en les degudes condicions de potabilitat. (Art. 19.c)
Pel que fa a la identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l'ordenació
detallada (c):
•

No es detecten efectes significatius per al medi ambient com a conseqüència de la
inclusió de masies, cases rurals i altres edificacions existents al catàleg.

•

No s'admeten creixements. Únicament s'admeten per causes justificades petites
ampliacions puntuals de les edificacions existents, acotades per sota del 10% del
sostre existent amb un màxim de 50 m2 de sostre, i exclusivament per adaptar-les a
les condicions d'habitabilitat, accessibilitat o d'ús de l'activitat prevista sense malmetre
algun aspecte tipològic o patrimonial dels béns catalogats. Aquesta ampliació es limita
al 10% tal i com també fa el Pla general de Begues.

•

Els usos i la implantació de les activitats corresponents no generen efectes significatius
per al medi en el que s'emplacen. Únicament s'admeten activitats d'ús gairebé familiar i
petits establiments relacionats amb la restauració i l'allotjament de visitants.

•

Qualsevol intervenció haurà de garantir la solució del sanejament d'aigües residuals, ja
sigui connectant-se a la xarxa general, ja sigui amb una solució autònoma; amb
autorització administrativa de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Pel que fa a l'avaluació global del pla i la descripció de mesures de seguiment (d i e), atesa la
obligatorietat d'obtenció d'informes favorables per part dels organismes encarregats de vetllar
els aspectes ambientals, el catàleg no proposa cap mesura d'avaluació global ni mesura de
seguiment.
Per tot el manifestat, i d’acord amb el D. 305/2006 no s’escau la incorporació al present
document d’una memòria ambiental amb tot el seu desenvolupament exhaustiu, a excepció
de l’anàlisi efectuada en el present apartat.
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El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
regula, en el seu l’article 55, la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals d’acord
amb el previst per la llei d’urbanisme i en desenvolupa algun aspecte referent als usos i a les
condicions de reconstrucció o rehabilitació.
El present document identifica les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no
urbanitzable del terme municipal de Begues susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i en
regula les seves condicions d’edificació i ús, adequant-se a allò regulat per la LUC i el RLU
Begues, octubre de 2013

Jordi Vallhonrat Espasa, Arqte.
Eduard Fenoy Palomas, Arqte.
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA
Disposicions generals
Article 1 Objecte
El present pla especial constitueix l'instrument de planejament derivat que, de conformitat
amb el que disposa la legislació urbanística vigent, inventaria els edificis d’habitatge del sòl
no urbanitzable de Begues, identifica les masies, cases rurals i d'altres edificacions
susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i n’estableix les condicions reguladores
d’edificació i ús.
Article 2 Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aquest pla especial comprèn tot el sòl no urbanitzable del terme municipal de
Begues.
Article 3 Conveniència i oportunitat
Aquest pla especial es justifica en la necessitat del municipi d’identificar en un catàleg
específic les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació, justificant les raons arquitectòniques, històriques,
paisatgístiques, ambientals, socials o d’impacte ambiental o paisatgístic negatiu que en
determinen la preservació i recuperació, d’acord amb la legislació urbanística vigent.
Article 4 Objectius
El principal objectiu del Pla Especial és regular les possibilitats d’edificació en les masies,
cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable i limitar l’aparició d’activitats
incompatibles amb el paisatge. També és objectiu principal la conservació d’aquelles masies,
cases rurals i altres edificacions que, degut a la seva vinculació amb activitats agrícoles o
ramaderes, contribueixen a la conservació del territori en el seu estat rústic.
Els objectius concrets són:
•

La conservació i recuperació del patrimoni construït de masies, cases rurals i altres
edificacions que té algun dels valors previstos per la legislació urbanística, mitjançant
la regulació de les condicions d'edificació i dotació de noves activitats compatibles
amb el medi que els envolta.

•

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, i en general l’activitat econòmica coherent
amb ell.

•

La fixació de residents al territori i la conservació dels espais agrícoles i forestals del
municipi i els seus valors naturals i ambientals.

•

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

37

Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de Begues

Article 5 Contingut
El present pla especial està composat de la documentació següent:
•

Memòria

•

Normativa

•

Annex 1: Fitxes de les masies, cases rurals i altres edificacions

•

Annex 2: Llistat d’edificis inclosos

•

Plànols
- 1.-

Pla General

- 2.-

Ortofotomapa del municipi

- 3.-

Identificació i localització de les masies, cases rurals i altres edificacions
en sòl no urbanitzable

- A.1.- Mapa planimètric de Begues, 1914
Article 6 Caràcter descriptiu i normatiu de les fitxes de les masies, cases rurals i
altres edificacions en sòl no urbanitzable
Les fitxes de les masies, cases rurals i altres edificacions de l’annex 1 s’estructuren en tres
parts:
a) La part descriptiva, que no té caràcter normatiu i està constituïda pels apartats:
dades urbanístiques, dades de l’edificació principal, altres dades, dades de la
finca i els volums auxiliars, usos actuals i valors o raons segons la LUC.
b) La part reguladora, que té caràcter normatiu, està constituïda per l'apartat
proposta i incorpora les condicions específiques de cada element i la proposta
d’intervencions admeses o no.
D’acord amb els articles precedents, en tot allò no regulat específicament per
aquesta part de les fitxes, serà d’aplicació el fixat amb caràcter general a la
present normativa.
c) La part annexa, que inclou l'apartat altres imatges i no té caràcter normatiu.
Incorpora informació complementària per facilitar el reconeixement i la
identificació dels elements.
Article 7 Vigència, modificació i revisió
Aquest pla entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al
DOGC i tindrà vigència indefinida.
La modificació de qualsevol dels elements d’aquest pla s’ajustarà a allò establert per la
legislació urbanística vigent a cada moment. Tota modificació haurà de tenir, com a mínim, el
mateix grau de precisió, definició i detall que aquest document.
D’acord amb els criteris de catalogació descrits a la memòria d’aquest document, es podrà
revisar i actualitzar el Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en
sòl no urbanitzable amb l’objectiu d’incloure nous elements d’acord amb les raons previstes a
la LUC, o excloure’n algun si desapareixen les que han donat lloc a la seva catalogació.
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Article 8 Interpretació dels documents
Els documents d’aquest pla especial s’interpretaran sempre atenent el seu contingut, i
d’acord amb els objectius i les finalitats expressades a la seva memòria.
En cas de dubte o imprecisió es recorrerà al següent:
1) En cas de dubtes o contradiccions entre la documentació gràfica (plànols) i l’escrita
(normativa i fitxes) prevaldrà sempre el que determina aquesta darrera.
2) En cas de dubte o contradicció entre la normativa i les fitxes prevaldrà sempre el que
determinin aquestes darreres.
3) En el cas d’imprecisió entre diferents plànols, prevaldran les determinacions dels
plànols de major escala (el divisor d’escala més petit).
4) En qualsevol cas prevaldrà la solució més favorable a la menor edificabilitat i a la
major preservació dels espais lliures no edificats.
Article 9 Desenvolupament i execució
Per a l’obtenció de la preceptiva llicència urbanística per a la intervenció a les masies, cases
rurals o altres edificacions catalogades a través d’aquest Pla Especial, s’estarà al fixat a la
LUC amb les especificitats d’aquest article.
El projecte arquitectònic necessari per a l'obtenció de llicència haurà d'incloure la següent
documentació, d'acord amb el grau d'intervenció prevista:
•

descripció detallada de l’estat actual de l’edifici existent i el seu entorn immediat,
acompanyada de documentació gràfica (plànols i fotografies), i dels canvis a
introduir,

•

descripció de l’estat actual de les edificacions auxiliars i el seu entorn immediat,
acompanyada de documentació fotogràfica, i si s’escau de les mesures de correcció

•

estudi de les estructures afectades pel projecte

•

descripció dels elements rellevants de l’entorn immediat de les edificacions (eres,
basses, murs de pedra seca, arbrat...),

•

descripció dels serveis de què disposa i dels serveis a implantar,

•

descripció dels accessos actualment existents i dels previstos,

•

concreció de les previsions sobre el tractament de la topografia i la vegetació, així
com dels espais exteriors (elements de vegetació, tanques, sòl...).

A les edificacions incloses en la Relació d'edificacions i àmbits d'interès del Pla General de
Begues, reconegudes en les fitxes individualitzades de l'annex 1 del present pla especial, a
més a més de l'anterior caldrà incorporar una memòria històrica detallada de l'assentament.
Els edificis amb valor arquitectònic hauran d’incorporar a l’anterior documentació un apartat
que reflecteixi amb més detall aquells aspectes que confereixen aquest valor afegit als
edificis i que caldrà respectar en la futura intervenció.
A les masies amb valor històric segons l'especificat a les fitxes individualitzades de l'annex 1,
caldrà afegir al projecte arquitectònic habitual un estudi de les estructures afectades pel
projecte (en cas de remodelació o substitució), que haurà d'incloure la descripció per part
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d'un tècnic especialista de les característiques constructives dels elements afectats. Aquest
estudi haurà d'incorporar, si és necessari per a la descripció dels elements, el resultat de
petites cales efectuades mitjançant el repicat dels murs a les parts afectades per les obres
projectades per tal de conèixer les característiques dels seus paraments i les relacions
arquitectòniques i cronològiques entre elles.
Quan l'estat de conservació de les edificacions descrites com a ruïnes no permetin
reconèixer les condicions de l'edifici originari, caldrà afegir a la documentació anterior
informació acreditativa de les condicions prèvies de l’edifici (dades històriques, fotografies,
plànols...) per tal d’autoritzar-ne la seva reconstrucció. Aquesta informació haurà de ser
resultat d'un estudi arquitectònic-arqueològic i el projecte de reconstrucció haurà d'incloure
una proposta d'integració de les estructures existents.
En el cas que les informacions aportades per aquesta documentació difereixin de les
grafiades a les fitxes individualitzades de l'Annex 1 del pla especial, prèvia verificació i
validació pels serveis tècnics municipals es podran entendre com a reals.
En el cas de projectes d'intervenció en el subsòl, es realitzarà el control i actuació
arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe del Departament de Cultura.
Per l’obtenció de les llicències urbanístiques caldrà complir la normativa relativa a la
prevenció d’incendis forestals vigent, incorporant si s’escau un annex relatiu a la gestió
forestal de l’entorn immediat.
En aquelles zones amb risc d'inundabilitat s'estarà al fixat pels informes preceptius de
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
D'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, caldrà preveure una
franja d'autoprotecció en totes aquelles edificacions i instal·lacions aïllades que es trobin en
terrenys forestals.
Les rehabilitacions que comportin l’adequació de la casa a alguna de les activitats turístiques
reglamentades, serà necessari que obtinguin informe favorable del Departament de la
Generalitat corresponent d’acord amb la normativa sectorial vigent, abans d’atorgar-se la
corresponent llicència municipal.
En qualsevol cas, a tots els emplaçaments s'admet la possibilitat de desenvolupar i tramitar
un pla especial urbanístic que reguli i/o ajusti aspectes no contemplats en la present
normativa.
Article 10 Espai Natural del Garraf
La normativa del Pla especial de Protecció de l'Espai Natural del Garraf prevaldrà davant de
la normativa del present Pla especial de Catàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions
en sòl no urbanitzable.
Totes aquelles masies o cases rurals incloses a l'àmbit de l’Espai Natural del Garraf, d'acord
amb el planejament especial vigent, prèviament a l'obtenció de la preceptiva llicència
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municipal hauran d'obtenir l'informe favorable del corresponent òrgan de gestió de l’Espai
Natural (que en el moment d’aprovació del present document és la Diputació de Barcelona ) i
adjuntar-lo a la documentació específica de l'article precedent.
A l’àmbit del Pla Especial del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural del Garraf, i a
manera de consulta prèvia, l’òrgan de gestió de l’Espai Natural (actualment Diputació de
Barcelona) podrà emetre informes sobre avantprojectes de la intervenció projectada. Aquest
informe previ vincularà el definitiu, que sempre serà preceptiu.

Disposicions relatives a l’ordenació i els usos
Article 11 Determinacions comunes
Les definicions i condicions de regulació a l’àmbit del present pla especial són, en tot allò que
aquí no es reguli específicament, les que disposa el pla general d’ordenació de Begues, o
figura que el substitueixi.
Article 12 Definició de conceptes
Als efectes d’aplicació a l’àmbit del present document, es defineixen els següents conceptes:
•

Edificació principal:
S’entén per edificació principal com aquell edifici o conjunt d’edificis amb característiques
tipològiques d’habitatge que és objecte de regulació en el present document i que
apareix identificada i reconeguda fotogràficament a les fitxes del present document.
La seva volumetria es podrà ajustar puntualment d’acord amb la documentació
específica elaborada segons l’article 9 de la present normativa.
El seu mal estat de conservació o la manca de residents en el moment d’elaboració del
catàleg no impedeix la seva classificació com a edificació principal.
L’edificació principal s’identifica a les fitxes del catàleg de l’annex 1 en color vermell.

•

Edificació auxiliar complementària:
S’entén per edificació complementària com aquell edifici o conjunt d’edificis destinats a
usos diferents de l'habitatge però amb una qualitat constructiva arquitectònica i grau de
conservació similar a l'edificació principal. Pot incloure volums adossats o aïllats
imprescindibles per a la comprensió dels conjunts i de l'entorn immediat de l'edificació
principal.
La seva volumetria es podrà ajustar puntualment d’acord amb la documentació
específica elaborada segons l’article 9 de la present normativa.
Les edificacions complementàries s'identifiquen a les fitxes del catàleg de l'annex 1 en
color taronja.
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•

Altres tipus d'edificacions auxiliars:
Són aquelles altres edificacions no destinades a habitatge que, o bé perquè no tenen
suficient qualitat o bé són afegits que impedeixen la correcta lectura del conjunt, no té
sentit de conservar o rehabilitar.
La seva volumetria es podrà ajustar puntualment d’acord amb la documentació
específica elaborada segons l’article 9 de la present normativa.
Les altres edificacions auxiliars s'identifiquen a les fitxes del catàleg de l'annex 1 en color
gris.

•

Volum edificat:
Es defineix com a volum edificat tota aquella edificació que formi part del conjunt
d’edificis d’un emplaçament identificat pel catàleg de masies, cases rurals i altres
edificacions en sòl no urbanitzable.
El volum edificat inclou, a més a més de l’edificació principal, les edificacions auxiliars
complementàries identificades a les fitxes del catàleg de l’annex 1 en colors taronja i gris.
Els coberts auxiliars oberts de les explotacions agrícoles o ramaderes no es poden
considerar inclosos en aquest concepte i com a tals no estan acolorits a les fitxes del
catàleg de l'annex 1.

Article 13 Classificació dels usos
A l’àmbit del present pla especial, els usos previstos per la legislació vigent a les edificacions
s’ajustaran al següent:
•

Ús agrícola:
Inclou les activitats de conreu i agropecuàries, i les directament derivades d'aquestes,
segons la definició del planejament general de Begues.

•

Ús d'habitatge familiar rural:
Comprèn els edificis destinats a habitatge, situats en finques rústiques amb accés rodat
des de la xarxa de camins rurals.

•

Ús hoteler en el medi rural:
Comprèn els establiments destinats a l’allotjament temporal de transeünts i viatgers,
situats en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. No
comprèn l'hotel apartament ni l'hotel en condomini i similars.

•

Ús d'establiment de turisme rural:
Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament
en la modalitat de turisme rural d'acord amb la legislació sectorial corresponent.
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•

Ús d'activitats d’educació en el lleure:
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 (casa de colònies,
centre de natura...).

•

Ús artesanal en el medi rural:
Comprèn les activitats vinculades a l’elaboració i transformació artesanal dels recursos
naturals i agropecuaris.

•

Ús artístic en el medi rural:
Inclou aquelles activitats vinculades a les professions artístiques i a la investigació i el
desenvolupament.

•

Ús de restauració en el medi rural:
Comprèn els establiments destinats a restaurant, situats en finques rústiques amb accés
rodat des de la xarxa de camins rurals. No comprèn els cafès, bars, cafeteries, granges o
similars.

•

Ús d'equipament i serveis comunitaris en el medi rural:
inclou els usos sanitari-assistencial, cultural i administratiu segons les definicions de
l'article 88 del pla general de Begues, tant públics com privats, situats en finques
rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals.

Article 14 Regulació dels usos
Aquesta regulació d'usos és aplicable a les edificacions identificades amb color vermell i
taronja a les fitxes individualitzades de l'annex 1 del present document.
Amb caràcter general a les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable
s’admeten els usos agrícoles d’acord amb les normatives sectorials aplicables.
A les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable incloses al catàleg s’hi admeten els usos
d’habitatge familiar rural, establiment de turisme rural, activitats d’educació en el
lleure, artesanal en el medi rural, artístic en el medi rural, i equipaments i serveis
comunitaris en el medi rural d’acord amb les definicions de l’article 13 i les limitacions de
l'article 17.
A les "altres edificacions en sòl no urbanitzable" incloses al catàleg no s'hi admet l'ús
d'habitatge familiar rural.
Per als usos de turisme rural, activitats d'educació en el lleure i equipaments i serveis
comunitaris en el medi rural, la facilitat d'accés i les garanties d’aparcament adequat
condicionaran o inclús podran impossibilitat la seva admissió en alguna edificació concreta.
L'ús hoteler en el medi rural s'admet a aquelles edificacions que puguin acreditar una
2

superfície de sostre susceptible de ser utilitzat superior a 1000 m en el moment de
l'aprovació inicial del catàleg i disposin d'accessos i sòl per a aparcament en bones
condicions, d'acord amb l'especificat a les fitxes individualitzades de l'annex 1. Per al còmput
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d'aquesta superfície es tindran en compte les edificacions identificades en color vermell i
taronja a les fitxes individualitzades.
L'ús de restauració en el medi rural s'admet en aquelles masies, cases rurals i altres
edificacions que tenen valor arquitectònic o aquelles que limiten i tenen accés directe des de
la xarxa viària general del municipi, sempre que es garanteixi l'accés i l'estacionament en
condicions adequades a raó de una plaça per cada dos comensals; i sempre i quan les
intervencions requerides a efectes de seguretat, evacuació, accessibilitat o implementació
dels serveis no malmetin el bé catalogat; d’acord amb l'especificat a les fitxes
individualitzades de l'annex 1.
En aquells casos en que les edificacions incloses al catàleg s'hagin dividit horitzontalment,
s'admet únicament i exclusiva l'ús d'habitatge familiar rural.
A més de l'anterior, les fitxes individualitzades de l'annex 1 poden desenvolupar amb més
detall algun dels aspectes aquí contemplats, ampliant-ne o restringint-ne la seva implantació
en alguna masia o casa rural.
Els usos no admesos s’han d’entendre prohibits.
Article 15 Regulació general de les edificacions
Amb caràcter general, les condicions d’edificació de totes les masies, cases rurals i altres
edificacions incloses al catàleg són les regulades pel present i successius articles.
Puntualment, les fitxes individualitzades de l’annex 1 poden desenvolupar amb més detall
algun dels aspectes aquí contemplats ampliant-ne o restringint-ne la seva aplicació.
Article 16 Criteris generals:
El criteri bàsic en la intervenció sobre les masies, cases rurals i altres edificacions incloses al
catàleg és la conservació i/o recuperació de les constants arquitectòniques i tipològiques
característiques d’aquest àmbit geogràfic. En aquests edificis hi són permeses aquelles obres
que tinguin per objecte la conservació de la seva realitat arquitectònica, la millora de les
condicions d'habitabilitat o la millor adaptació als usos admesos, i aquelles actuacions que
suposin una millora de l'edificació.
a) Criteris interpretatius bàsics
Els criteris interpretatius bàsics seran els següents:
1. El respecte i revalorització dels elements arquitectònics de major significació.
2. La conservació estricta de les característiques tipològiques de l'edificació.
3. La conservació i restauració de la volumetria exterior i del tractament de façanes.
4. El respecte escrupolós als elements d'interès històric.
b) Volumetria original
Es considera prioritari preservar i respectar la volumetria original de l’edificació principal i
possibilitar-ne la seva rehabilitació.
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Als elements amb valor arquitectònic, caldrà conservar específicament aquells aspectes i
elements que els confereixen aquest valor afegit, d’acord amb la documentació
específica prevista a l’article 9 de la present normativa.
c) Composició original
Qualsevol intervenció ha de respectar els elements d’ordre i composició arquitectònica
de l’edifici principal, sobretot pel que fa a obertures, pendents de coberta i elements
ornamentals.
Als elements amb valor arquitectònic caldrà conservar l’estructura funcional i la tipologia
aparent tant exterior com interior. Si existeixen, també caldrà conservar els balcons i les
seves baranes convenientment restaurades.
d) Condicions estètiques de les edificacions
Els materials i colors finals han de ser els corresponents al context territorial en que
s’insereix l’edifici.
Les cobertes es resoldran mitjançant configuracions molt simples. El material per la
realització de les cobertes serà sempre la teula àrab comuna; en aquest sentit, no
s'admetran cobertes de pendents superiors al 30%. Seran considerades excepcions a
aquesta

norma

les

actuacions

en

construccions

preexistents,

que

presentin

configuracions de coberta, diferents a les indicades i que es consideri d’interès
conservar.
Caldrà conservar el màxim possible el revestiment exterior històric dels murs. No es
permetrà el rejuntat dels murs de pedra vista amb morter de ciment gris, i en el cas que
calgui restaurar-los o arrebossar-los s’utilitzarà preferentment el morter de calç barrejat
amb àrids de la zona.
Caldrà respectar les proporcions de les obertures i les relacions entre ple i buit,
característiques de l'arquitectura d'aquest sector geogràfic, sense que un excés en una
de les façanes pugui ésser compensat en la resta de paraments de l'edifici
En absència de carta de colors s’utilitzaran els corresponents al context territorial en que
s'insereix l'edifici. En el cas de ravals o conjunts amb més d'una masia o casa rural
catalogada, el tractament del color es farà conjuntament i sota els mateixos criteris.
En les edificacions auxiliars s’unificaran els acabats i els detalls constructius (cobertes,
revestiments, colors...) amb els de l'edificació principal .
e) Condicions ambientals i d’estalvi energètic
S’utilitzaran prioritàriament sistemes passius d’estalvi energètic com l’orientació, la
ventilació natural i les proteccions solars o l’acumulació en massa i la inèrcia tèrmica
entre d’altres. En tots els casos, la solució aplicada s'haurà d'integrar adequadament a
les característiques arquitectòniques i de paisatge de la masia o casa rural.
A totes les edificacions incloses al present pla especial identificades amb color vermell i
taronja a les fitxes individualitzades de l'annex 1, caldrà preveure una franja
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d'autoprotecció d'acord al fixat a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana, o aquella que la substitueixi.
Article 17 Condicions d’edificació i ordenació
A les intervencions previstes en les edificacions incloses a Hàbitats d’Interès Comunitari, es
minimitzarà l'afectació a l’hàbitat en què es troba emplaçat. Es prendran les mesures
correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu sentit natural com les
espècies vinculades a ells.
a) Volums susceptibles a ser utilitzats
1) Els volums assenyalats a les fitxes del catàleg en color vermell i taronja, són els
susceptibles a ser utilitzats per als usos admesos pel present pla especial.
2) Amb caràcter general, els volums assenyalats a les fitxes individualitzades de l'annex
1 en color taronja no podran constituir un habitatge independent.
3) Els volums corresponent a les edificacions auxiliars assenyalats a les fitxes del
catàleg en color gris, no són susceptibles de ser utilitzats per als usos admesos pel
present document. En el cas que no siguin admissibles o legalitzables pel Pla
general de Begues, o figura que el substitueixi, o la legislació sectorial vigents, el seu
destí és desaparèixer i seran enderrocats en el moment en que a l'edificació principal
s'hi duguin a terme obres considerades com a gran rehabilitació segons el fixat a
l'article 119.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme.
b) Ampliació
S'entén per ampliació com els afegiments a l’edificació formant un únic conjunt edificat,
amb una volumetria unitària i compacta, desenvolupada en una sola unitat.
En aquells casos en que per adaptació a les condicions d'habitabilitat, accessibilitat o
d'ús de l'activitat prevista es requereixi, s'admetrà l'ampliació de l'edificació d'acord amb
les condicions següents:
(a) S’admet la possibilitat d’ampliació de l’edificació principal assenyalada a les fitxes
del catàleg en color vermell i les auxiliars identificades en color taronja. Aquest
increment de sostre serà com a màxim del 10% de l’edificació principal
2

identificada en color vermell i com a màxim 50 m de sostre. Als edificis amb
valor arquitectònic qualsevol ampliació haurà de respectar l'element o elements
que li donen aquest valor.
(b) En cas d'ampliacions l'alçada no serà superior a la de l'edifici existent.
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(c) Les edificacions auxiliars assenyalades a les fitxes del catàleg en color gris no es
poden ampliar per als usos previstos en el present document, excepte per a usos
agrícoles i segons la normativa sectorial corresponent.
(d) D'acord amb les limitacions dels apartats a) i b), l'ampliació de l'edificació
principal es pot admetre en alguna edificació auxiliar adossada a l’edificació
principal identificada en color gris a les fitxes individualitzades, prèvia
rehabilitació o substitució.
(e) La fitxa individualitzada de cada element pot delimitar l'àmbit o àmbits on no serà
possible bastir cap tipus d'ampliació.
(f) D’acord amb l’anterior, qualsevol tipus d’adició d’un volum nou es farà d’acord
amb l’ordenació preexistent, sense trencar la seqüència orgànica de creixement
del volum edificat de la casa.
(g) Les ampliacions es portaran a terme, preferentment i en la mesura del possible,
en terrenys amb pendent no superior al 20%, i sempre minimitzant els moviments
de terres i l’impacte paisatgístic.
(h) L’aplicació d’aquest apartat (“Ampliació”) és incompatible amb el següent
(“Divisió horitzontal”).
c) Divisió horitzontal
D’acord amb el previst la LUC, si no s’alteren les característiques originals de l’edificació,
s’admetrà la seva divisió horitzontal d’acord amb les condicions següents:
(a) La divisió horitzontal és incompatible amb cap altre ús diferent del d'habitatge
familiar rural. La resta d'usos no s'admeten en el cas d'edificacions dividides
horitzontalment.
(b) Els volums auxiliars complementaris identificats exclusivament en color taronja
no poden constituir habitatges independents.
(c) A l’interior del volums identificats en vermell i taronja a les fitxes individualitzades,
s'autoritza la creació de dues noves unitats d’habitatge, amb un màxim total de
2

tres unitats i una superfície mínima construïda final de 350 m per l’habitatge
2

principal i com a mínim 150 m com a mitjana dels habitatges secundaris;
sempre que es garanteixin les condicions objectives d’habitabilitat regulades per
la normativa sectorial.
(d) Excepcionalment, sempre que la tipologia ho admeti i la suma dels volums
identificats en vermell i taronja a les fitxes individualitzades sumin un sostre
2

superior a 800 m , s'admetrà la divisió horitzontal d'acord amb les condicions
següents: a l'interior del volum edificat s'autoritza la creació de tres noves unitats
d'habitatge, amb un màxim total de quatre unitats i una superfície mínima
2

2

construïda final de 350 m per l'habitatge principal, com a mínim 150 m com a
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mitjana dels habitatges secundaris, sempre que es garanteixin les condicions
objectives d'habitabilitat regulades per la normativa sectorial.
(e) En tots els casos caldrà garantir la indivisibilitat de la finca sobre la que
s'emplacen les edificacions.
(f) L’aplicació d’aquest apartat (“Divisió horitzontal”) és incompatible amb l’anterior
(“Ampliació”).
Article 18 Condicions dels accessos i l’entorn
En el supòsit que els projectes i obres comportin la construcció de nous accessos des de la
xarxa de carreteres, o la modificació dels actuals, caldrà obtenir l’informe preceptiu del Servei
Territorial de Carreteres de Barcelona o altre òrgan competent. Aquests projectes hauran
d’incloure l’obligació per part del promotor del compliment de la legislació vigent respecte la
protecció contra la contaminació acústica i l’ordenació ambiental d’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn. Si es produís contaminació acústica per la via, o enlluernament
sobre aquesta, el promotor haurà d’executar al seu càrrec les mesures de protecció
pertinents.
A les intervencions previstes en els accessos i els entorns dels edificis catalogats inclosos a
Hàbitats d’Interès Comunitari, es minimitzarà l'afectació a l’hàbitat en què es troba emplaçat i
es prendran les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el seu
sentit natural com les espècies vinculades a ells.
a) Condicionament de l’accés
Prèviament a qualsevol intervenció, i en funció de l'ús proposat, caldrà garantir l'accés i
estacionament de vehicles en condicions adequades tant pel que fa a la qualitat com a la
quantitat.
Es tindrà cura d’arranjar i mantenir el camí d’accés amb una subbase granular i acabat
permeable (tipus terra compactada, tot-ú, sauló...). Únicament de manera excepcional
s’admetrà algun paviment impermeable (tipus aglomerat asfàltic o formigó) en aquells
punts del recorregut en que la topografia, la geologia o la hidrologia, entre d’altres, ho
justifiquin necessari.
La secció dels camins únicament es podrà modificar en aquells casos en que es justifiqui
degudament per qüestions de seguretat o accessibilitat i sempre de manera excepcional.
b) Condicionament de l’entorn
Es mantindrà l’entorn de la masia o casa rural en condicions de neteja i endreça
coherents amb l’ús residencial i el paisatge rural del que forma part.
Es prioritzarà la conservació i restauració dels murs de pedra seca. En el cas que calgui
reconstruir-los s’utilitzarà preferentment la mateixa tècnica constructiva original.
No s’autoritza l’ús de rètols comercials o publicitaris. Únicament s'admeten rètols per
facilitar la indicació i localització de les masies i cases rurals i la toponímia del medi rural
o natural.
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c) Elements d’enjardinament i vegetació
Es tindrà especial cura en conservar els elements d’enjardinament i vegetació de l’entorn
immediat de l’habitatge catalogat, quan existeixin.
Caldrà mantenir el caràcter rural de l’entorn de l’habitatge, evitant enjardinaments de
tipus urbà o suburbà i potenciant els espais d’hort.
En el cas de nova plantació de vegetació s’utilitzaran espècies autòctones.
Article 19 Condicions de les infraestructures de servei
Amb caràcter general, i prèviament a qualsevol intervenció, caldrà garantir els serveis
necessaris per a l'activitat a desenvolupar en condicions adequades a l'ús i a l'entorn rural en
que s'emplaça.
Les xarxes de serveis s'integraran en el corresponent projecte tècnic d'intervenció i es
realitzaran de manera que es produeixi el mínim impacte sobre el paisatge i el medi físic. El
projecte s'haurà d'acompanyar d'un estudi de l'impacte previsible i la previsió de les mesures
correctores adients.
Les condicions generals per a la implantació dels diferents serveis són les següents:
a) Subministrament energètic
S’utilitzaran preferentment energies alternatives i renovables.
Les millores de subministrament energètic s’efectuaran de manera respectuosa i
integrada amb el paisatge i les edificacions, minimitzant el seu impacte i prioritzant, si és
viable, el seu soterrament.
b) Abastament d'aigua
Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat haurà de
justificar la disponibilitat d’aigua suficient per als usos previstos en les degudes
condicions de potabilitat.
D'acord amb la legislació sectorial vigent, qualsevol assentament ha de tenir
regularitzada la situació administrativa del seu punt d'abastament.
Els projectes de nous edificis i construccions incorporaran sistemes d'estalvi d'aigua per
fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua.
c) Condicions del sanejament
Qualsevol intervenció de canvi d’ús i/o millora de les condicions d’habitabilitat garantirà
preferentment la connexió a la xarxa general de clavegueram o en el seu defecte el
sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració amb l’assoliment dels
paràmetres exigits per la legislació sectorial vigent en aquesta matèria.
Està absolutament prohibit l’abocament directe a l’exterior o a les lleres públiques de
productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre
element del domini públic hidràulic.
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D'acord amb la legislació sectorial vigent, el sistema de tractament d'aigües residuals de
les masies i cases rurals haurà de disposar de la corresponent autorització d'abocament
emesa per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Les masies i cases rurals que no estiguin connectades a la xarxa pública de sanejament
hauran d'acomplir amb la Instrucció Tècnica Aplicable al Sanejament Autònom aprovat
pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua amb data 20 de novembre
de 2008, o aquella que la substitueixi.

Disposicions addicionals
Disposició addicional única
La desaparició o extinció dels valors que justifiquen la inclusió al catàleg d'un determinat
element, segons la fitxa corresponent de l’annex 1, suposarà que les edificacions passin a
estar en situació de la regulació general de les normes urbanístiques del planejament general
del municipi i les normatives sectorials aplicables; d'acord amb la legislació vigent; sense que
sigui preceptiva la modificació del present Pla Especial.

Disposicions transitòries
Disposició transitòria única
Aquells elements inclosos al present catàleg que, amb anterioritat a l'aprovació inicial del pla
especial, tinguin un nombre d'habitatges superior als permesos per la present normativa i
acreditin autorització administrativa podran mantenir el nombre i les condicions físiques dels
habitatges previs.
En aquests casos, els edificis es trobaran en situació d'ús disconforme d’acord a l’article
119.2 del D.305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Begues, octubre de 2013
Jordi Vallhonrat Espasa, Arqte.
Eduard Fenoy Palomas, Arqte.
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Pascual / Cal Rito

element:
UTM: X 409035,969

c/. de Rosa Ximens s/n

c-01
plànol

Y 4576868,378

3.1

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba al límit de sector recentment urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de dues plantes i golfes, de forma rectangular amb cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener
perpendicular a façana i petit ràfec ceràmic. Murs de paredat comú arrebossats. A la façana principal hi ha un rellotge de sol
mancat de manteniment.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A023000080000OT

ALTRES DADES
L'edifici ha rebut diversos noms al llarg de la història. El primer esment es troba en un capbreu datat l'any 1.390, quan
s'anomenava casa d'en Triter.
Entorn:

Al nord hi ha una petita pineda i a ponent hi ha antics camps de conreu en desús. Està al límit d'un hàbitat
d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: usos complementaris a l'habitatge,
construccions de pedra comú arrebossada i cobertes de teula
ceràmica.
Identificació en gris: antics coberts agrícoles en desús, amb
estructura mixta de totxana i pedra comú arrebossats i coberta
de fibrociment.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Pascual / Cal Rito

element:

c-01

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
El projecte arquitectònic haurà de resoldre la integració dels volums adossats a llevant de la façana principal. No és possible cap
tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà la presència d'instal·lacions aèries i adossades a la façana principal. S'eliminarà el pal provisional de fusta pròxim
al camí d'accés. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Talleret

element:
UTM: X 409205,143

c/. de Jimeno Navarro s/n

c-02
plànol

Y 4576971,678

3.1

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Forestal (Clau F').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Es troba al límit de sector
urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt arquitectònic conformat per una antiga masia i diversos cossos annexos que dificulten el reconeixement del cos original.
Edifici de dues plantes i forma rectangular com a conseqüència de les diverses reformes que s'hi ha dut a terme. La darrera
reforma integral correspon a la segona meitat del segle passat.
Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a façana. No s'aprecia el sistema estructural. Façanes arrebossades i
pintades.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

9168001DF0796N0001QT

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba just al límit del sòl urbà de Begues. A ponent limita amb massa forestal de pi i alzina.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: destinats a usos agrícoles, estructura
conservació construccions
superfície (m2)
mixta de totxana i pedra comú arrebossada i pintada, i cobertes
finca
auxiliars
auxiliars
de fibrociment.
bo
Sí
< 100
Identificació en gris: coberts de recent construcció sense ús
regular
No
entre 100 i 250
identificat, amb estructura mixta de totxana sense arrebossar i
coberta de fibrociment.
dolent
> 250
USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

S'han detectat dos habitatges.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Talleret

element:

c-02

Es tracta de l'habitatge habitual (2) de l'única família que es dedica professionalment a l'agricultura en tot el municipi, d'on
cultiven la majoria de les finques agrícoles. La presència de maquinària agrícola de dimensions importants és present en els
cossos auxiliars de l'entorn de l'habitatge.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Caldrà substituir les cobertes no ceràmiques. El projecte arquitectònic conjunt tractarà específicament la composició i els
materials de la façana principal. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
S'eliminaran les cadiretes de les façanes. Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades a
les façanes. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Sadurní

element:
UTM: X 409049,460

plana de Can Sadurní

Y 4577714,136

c-03
plànol

3.1

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de grans dimensions amb dues plantes i golfes, de forma rectangular i diversos cossos afegits. Coberta a dues aigües de
teula àrab amb carener perpendicular a façana i ràfec de doble teula girada. Murs de paredat comú, arrebossat i pintat a façana
principal, sense arrebossar a resta de façanes. Obertures amb emmarcaments de carreus treballats, en composició simètrica a
façana principal. Comprèn un segon edifici adossat destinat a habitatge. Amb la resta d'edificis que l'envolten configura una era
tancada a la que s'accedeix a través de dos portals, a llevant i a ponent. A la façana principal hi ha un rellotge de sol en molt bon
estat de conservació (inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A014000070000OZ

ALTRES DADES
En els fogatges dels anys 1.497 i 1.515 apareix el Mas de la Spluga en aquest emplaçament; i des de 1.561 hi consta la família
Sadurní de la Spluga.
Entorn:

Està envoltat de vinyes a migdia, llevant i ponent. Pel nord hi ha garrics i altres matolls amb alguna alzina. Es
troba a menys de 100 metres d'un espai natural protegit.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat general de Begues.

Riscos:

Segons l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, cal esmentar la seva localització propera al traçat d'un curs d'aigua.

Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: construccions amb activitat productiva,
estructura de pedra comú arrebossada i cobertes de teula
ceràmica.
Identificació en gris: usos complementaris a l'activitat,
estructura de totxana arrebossada amb morter de ciment, el
gran amb coberta plana i el petit de fibrociment.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Sadurní

element:

c-03

Elaboració de caves i vins (Montau de Sadurní). Es detecten dos habitatges.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

La masia, visible des de l'entorn pròxim, forma un conjunt harmònic amb el territori i constitueix un element identificador i
indissociable del paratge, degut al seu emplaçament en el límit de la plana de Begues amb una petita carena com a teló de fons.
Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb major nivell de detall si les
edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe favorable de l'ACA.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a les façanes del recinte interior (era masia). Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17
de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de
la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Sadurní
MÉS IMATGES

element:

c-03

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Gepet / Cal Gepes

element:

c-04

indissociable del paratge, degut al seu emplaçament en el límit de la plana de Begues amb una petita carena com a teló de fons.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal. Per la resta d'aspectes, les dels articles
16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Per qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins i l'entorn immediat. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Gepet / Cal Gepes
MÉS IMATGES

element:

c-04

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Vinyes

element:
UTM: X 409608,415

camí de Vallirana a Begues

c-05
plànol

Y 4578174,081

3.1

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes de
l'Ordal (Clau ENMO').

altres:

Està inclòs a l'Espai Natural de l'Ordal.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Restes d'edificació molt senzilla utilitzada antigament com a corral. L'estructura comprèn un petit cos edificat i un tancat de pedra
de dimensions considerables amb alguns volums auxiliars en el seu interior. El cos destinat a habitatge tenia dues plantes i la
coberta era de dos vessants amb teula ceràmica. Actualment la coberta i el forjat estan totalment enrunats però les obertures de
les façanes encara són apreciables. S'ha rehabilitat un antic cobert auxiliar.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A001000040000OT

ALTRES DADES
(Exp. LOMA 126/2008).
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Envoltada d'antics camps de conreu en desús a ponent. A la resta bosc de pi i alzina.

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:

Aigua de pou

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Petit edifici originàriament agrícola utilitzat com a habitatge,
amb estructura de pedra comú arrebossada i coberta de teula
ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Vinyes

element:

c-05

Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Pau

element:
UTM: X 409629,974

camí de Vallirana a Begues

Y 4577566,363

c-06
plànol

3.1

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia senzilla de dues plantes, de forma rectangular amb diversos cossos afegits a ponent i a llevant. Coberta a dues aigües de
teula àrab amb carener paral.lel a la façana principal . Murs de paredat comú arrebossats i pintats. Presenta una galeria
adossada a llevant del cos principal i un rellotge de sol en bon estat de conservació a la façana principal (inclòs al Mapa de
Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A001000020000OP

ALTRES DADES
Es coneix un capbreu de 1.595 que esmenta un Mas Pau en aquest emplaçament.
Entorn:

Està envoltada de camps de conreu. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes
mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de xarxa bàsica de camins.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua i telèfon connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antigues construccions ramaderes amb conservació construccions
superfície (m2)
usos complementaris a l'habitatge, estructura de pedra comú
finca
auxiliars
auxiliars
arrebossada i cobertes de teula ceràmica.
bo
Sí
< 100
Identificació en gris: antics galliners i petits corrals utilitzats com
regular
No
entre 100 i 250
a magatzem, amb estructura mixta de totxana i pedra comú
arrebossats i coberta ceràmica.
dolent
> 250
USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Es detecten dos habitatges.
VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Pau
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-06
cap

La masia, visible des de l'entorn pròxim, forma un conjunt harmònic amb el territori i constitueix un element identificador i
indissociable del paratge, degut al seu emplaçament en el límit de la plana agrícola de Begues. Per raó del seu origen té valor
arqueològic.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal. Per la resta d'aspectes, les dels articles
16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Figueres

element:
UTM: X 409930,268

Y 4577485,065

c-07
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt d'edificis encerclats per una paret alta de pedra. Consta de dos edificis principals de dues plantes que s'uneixen en
forma de "L". Les dues cobertes són a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a les façanes principals que donen al patí.
Murs de paredat comú arrebossats i pintats. L'edifici orientat est-oest presenta un rellotge de sol ben conservat a la façana de
migdia.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A001000080000OK

ALTRES DADES
L'edifici ha rebut diversos noms al llarg de la història. Apareix esmentat en un capbreu datat l'any 1.595, com a veí de Mas Pau.
Entorn:

Està envoltada d'antics camps de conreu a migida i llevant, i bosc de pi i alzina a la resta. Es troba al límit d'un
hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua i telèfon connectats a xarxa. Clavegueram mitjançant pou negre.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Construccions amb activitat complementària a l'habitatge,
estructura de pedra comú i coberta ceràmica. Hi ha un nombre
important de gosseres a l'entorn immediat dels edificis

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Es detecten fins a 3 habitatges. És la seu d'una entita protectora d'animals
VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Figueres
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-07
cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
El cromatisme dels diferents volums es tractarà des de la globalitat del conjunt. No és possible cap tipus d'ampliació a les
façanes del pati interior. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
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'ordenació dels espais
destinats gossera. Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari
pròxim. Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Ca la Marieta / Ca l'Isidre del Barreres

element:
UTM: X 410248,409

c-08
plànol

Y 4577213,910

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de
Patrimoni Cultural. Es troba al límit de la urbanització Bon Solei II.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Edificació que neix a redós del conjunt de Cal Barreres formant part d'un petit raval. Es tracta d'una edificació modernitzada
recentment, de forma rectangular amb coberta a dues aigües i el carener paral.lel a la façana principal. No s'ha pogut apreciar el
sistema estructural. Les parets són arrebossades i pintades.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A016000120000OM

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba envoltat d'antics camps de conreu en desús, just al límit del sòl urbà de Begues.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: construccions complementàries a
l'habitatge amb estructura de pedra comú arrebossada i
pintada i cobertes de teula ceràmica.
Identificació en gris: petits coberts agrícoles adossats a
l'edificació principal, amb estructura mixta de totxana i pedra
comú arrebossats i coberta ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Forma part del conjunt arquitectònic d'interès històric de Cal Barreres. Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Ca la Marieta / Ca l'Isidre del Barreres

element:

c-08

El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Caldrà substituir les cobertes no ceràmiques. Els volums susceptibles de ser utilitzats s'integraran en el projecte arquitectònic del
conjunt. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
S'eliminarà la cadireta de la façana principal. Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Barreres

element:
UTM: X 410226,210

c-09
plànol

Y 4577223,962

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de
Patrimoni Cultural. Es troba al límit de la urbanització Bon Solei II.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia senzilla de dues plantes de forma quadrada. Al seu voltant i al llarg del temps s'hi han anat afegit diversos habitatges
configurant un petit raval. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener perpendicular a façana i petit ràfec ceràmic. Murs de
paredat comú arrebossats i pintats. La façana posterior només presenta arrebossat.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A016000070000OT

ALTRES DADES
Segons algunes fonts, en aquest emplaçament hi havia antigament un mas anomenat Barqueres, documentat l'any 1.586. La
primera referència escrita amb el nom actual data de 1.880.
Entorn:

Es troba envoltat d'antics camps de conreu en desús, just al límit del sòl urbà de Begues.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antics edificis agrícoles utilitzats per
l'habitatge, amb estructura de pedra comú arrebossada i/o
pintada i amb coberta ceràmica.
Identificació en gris. Petits coberts agrícoles de totxana i
coberta de fibrociment.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Barreres

element:

c-09

Forma part del conjunt arquitectònic d'interès històric de Cal Barreres. Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Caldrà substituir la coberta de fibrociment de l'actual cub per una de teula. Per la resta d'aspectes les de l'article 18 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
S'eliminarà la cadireta de la façana lateral. Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Tafatans / Cal Panduro / Ca l'Estiu

element:
UTM: X 410231,149

c-10
plànol

Y 4577231,422

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de
Patrimoni Cultural. Es troba al límit de la urbanització Bon Solei II.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Petit edifici que neix a redós de la masia de Cal Barreres configurant un petit raval. Habitatge adossat a Cal Barreres de planta
rectangular, que segueix la seva alineació. Coberta a dues aigües de teula ceràmica amb el carener paral.lel a la façana
principal. Murs de paredat comú arrebossats i pintats. La façana posterior només presenta arrebossat.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

000100800DF17E0001OJ

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba envoltat d'antics camps de conreu en desús, just al límit del sòl urbà de Begues.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Forma part del conjunt arquitectònic d'interès històric de Cal Barreres. Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Tafatans / Cal Panduro / Ca l'Estiu

element:

c-10

El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (est) de l'edificació principal ni al volum auxiliar. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions adossades. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la
normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Pigat

element:
UTM: X 410240,30

c-11
plànol

Y 4577232,16

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de
Patrimoni Cultural. Es troba al límit de la urbanització Bon Solei II.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Edificació que neix a redós de la masia de Cal Barreres, que conjuntament amb d'altres configura un petit raval. L'edifici està
adossat a un petit habitatge veí de Cal Barreres de planta rectangular i segueix la seva mateixa orientació. Coberta a dues
aigües de teula ceràmica amb el carener paral.lel a la façana principal. Murs de paredat comú arrebossats i pintats. Ha estat
rehabilitada darrerament.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A016000420000OT

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba envoltat d'antics camps de conreu en desús, just al límit del sòl urbà de Begues.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Forma part del conjunt arquitectònic d'interès històric de Cal Barreres. Per raó del seu origen té valor arqueològic.

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Pigat

element:

c-11

PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (est) i lateral (nord) de l'edificació principal ni al volum auxiliar. Per la
resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
S'eliminarà la cadireta de la façana principal. Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Catequero

element:
UTM: X 410385,741

Y 4577252,497

c-12
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba al límit de la urbanització Bon Solei II.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt arquitectònic conformat per una masia i diversos cossos annexos que dificulten el reconeixement del cos original. Edifici
de dues plantes i forma sensiblement irregular com a conseqüència de les diverses reformes que s'hi ha dut a terme. La darrera
reforma integral correspon a la segona meitat del segle passat.
Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a façana. No s'aprecia el sistema estructural. Façanes arrebossades i
pintades.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A001000310000OY

ALTRES DADES
Aquest immoble apareix documentat l'any 1.880. (Exp. LOMA 22/2003)
Entorn:

Es troba envoltat de camps de conreu, just al límit del sòl urbà de Begues. Es troba a menys de 100 metres d'un
espai natural protegit.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antics edificis agrícoles utilitzats per activitats complementàries conservació construccions
superfície (m2)
de l'habitatge, amb estructura de pedra comú parcialment
finca
auxiliars
auxiliars
arrebossada i coberta de teula ceràmica; i petit cos annex a
bo
Sí
< 100
l'habitatge de recent rehabilitació amb estructura de totxana
regular
No
entre 100 i 250
arrebossat amb ciment i coberta de teula ceràmica.
dolent
> 250
USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

S'han detectat dos habitatges

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Catequero

element:

c-12

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Es detecten dos habitatges.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. El cromatisme
dels diferents volums es tractarà des de la globalitat del conjunt que configura amb Cal Pelegrí. Per la resta d'aspectes, les dels
articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de
la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Pelegrí

element:
UTM: X 410397,385

c-13
plànol

Y 4577248,462

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Conjuntament amb cal Catequero està inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural. Es troba al límit de la urbanització Bon
Solei II.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Edifici adossat a Cal Catequero que segueix la seva mateixa orientació. Es tracta d'un habitatge de dues plantes i forma
rectangular. Coberta a dues aigües amb carener paral.lel a la façana principal. No s'aprecia el sistema estructural. Façanes
arrebossades i pintades.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A0010000140000OX

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba envoltat de camps de conreu, just al límit del sòl urbà de Begues. Es troba a menys de 100 metres d'un
espai natural protegit.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antics edificis agrícoles utilitzats per
activitats complementàries de l'habitatge, amb estructura de
pedra comú arrebossada i/o pintada i amb coberta de teula
ceràmica.
Identificació en gris: antics coberts agrícoles de totxana i
coberta de fibrociment.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric
PROPOSTA

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Pelegrí

element:

c-13

Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal. El cromatisme dels diferents volums es
tractarà des de la globalitat del conjunt que configura amb Cal Catequero. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
S'eliminarà la cadireta de la façana principal. Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Batlle Vell, Cal Corberó

element:
UTM: X 410472,280

c-14
plànol

Y 4577331,876

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Forestal (Clau F').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba pròxim a urbanització Bon Solei II.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de dimensions importants de dues plantes d'alçada, forma rectangular i diversos cossos afegits. Coberta a dues aigües de
teula àrab amb carener perpendicular a façana i ràfec ceràmic. Murs de paredat comú, arrebossats i pintats. Obertures amb
emmarcaments de carreus treballats, en composició simètrica respecte el cos principal. A la façana principal hi ha un rellotge de
sol en molt bon estat de conservació (inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A001000100000OO

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba envoltat de camps de conreu en desús, just al límit amb bosc de pi i alzina. Es troba al mig d'un hàbitat
d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antics edificis agrícoles utilitzats per activitats complementàries conservació construccions
superfície (m2)
de l'habitatge, amb estructura de pedra comú parcialment
finca
auxiliars
auxiliars
arrebossada i coberta de teula ceràmica.
bo
Sí
< 100
regular
No
entre 100 i 250
dolent
> 250
USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Batlle Vell, Cal Corberó

element:

c-14

PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Caldrà substituir les cobertes no ceràmiques. No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació
principal. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de
la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Farfai / Cal Farfai

element:
UTM: X 410678,580

c-15
plànol

Y 4577483,553

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Forestal (Clau F').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de dues plantes i golfes, de forma quadrada amb cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener
perpendicular a façana i petit ràfec ceràmic. Recentment reformada.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A001000240000OH

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba emplaçada en una clariana de bosc de pi i alzina. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès comunitari no
prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Edificacions recents adossades a principal com annex de
l'habitatge.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Farfai / Cal Farfai

element:

c-15

El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal. Per la resta d'aspectes, les dels articles
16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Casa entre l'Alzina i Farfai

element:
UTM: X 410731,068

c-16
plànol

Y 4577187,590

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:
DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Edifici de dues plantes, de forma rectangular amb cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener
perpendicular a façana i petit ràfec ceràmic. Murs de paredat comú arrebossats.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A016000380000OL

ALTRES DADES
(Exp. LOMA 12/2002)
Entorn:

Al mig de plana agrícola.

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antic cobert agrícola utilitzat com a magatzem i garatge de
l'habitatge, estructura de paredat comú arrebossat i pintat, i
coberta de teula ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Finca amb 3.000 cirerers de producció ecològica.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric
PROPOSTA

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Casa entre l'Alzina i Farfai

element:

c-16

Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
L'Alzina

element:
UTM: X 410766,767

Y 4576933,394

c-17
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt arquitectònic conformat per diversos edificis agrícoles disposats al llarg d'una era allargada. Els habitatges configuren un
únic volum edificat, de forma rectangular, amb coberta de teula àrab a dues aigües i el carener paral.lel a la façana principal.
Façanes de paredat comú arrebossades, la principal pintada. A la façana principal hi ha un rellotge de sol en un estat de
conservació regular.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A016000240000OS

ALTRES DADES
Des del segle XVI consta el Mas de l'Alzina com un dels tres censos de la parròquia de Begues. El nom i l'edificació actual
apareixen documentats l'any 1.849. (exp. legalitat i antiguitat 14/2011)
Entorn:

Envoltat de camps de conreu. A migdia, proximitat relativa de massa forestal de pi i alzina. Està al límit d'un
hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:

Es troba al límit de la riera i a la seva mateixa cota.

Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Conjunt d'edificis agrícoles d'interès: celler, magatzems i
conservació construccions
superfície (m2)
corrals. Identificació en taronja: antics edificis agrícoles de gran
finca
auxiliars
auxiliars
dimensió amb ús divers, estructura de pedra comú parcialment
bo
Sí
< 100
arrebossada i cobertes de teula ceràmica.
regular
No
entre 100 i 250
Identificació en gris: coberts destinats a corrals i ampliacions
diverses amb estructura de totxana i coberta de fibrociment i/o
dolent
> 250
teula ceràmica.
USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

S'han detectat quatre habitatges.

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
L'Alzina

element:

c-17

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

El conjunt que configura amb els antics magatzems és únic al municipi.
Les edificacions agrícoles auxiliars afegeixen valor al conjunt, configurant un entorn propici a noves activitats. Per raó del seu
origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb major nivell de detall si les
edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe favorable de l'ACA.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Qualsevol intervenció mantindrà l'ordenació dominant al llarg de l'espai lliure central. No és possible cap tipus d'ampliació a la
façana principal (sud) de l'edificació principal. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Prèviament a qualsevol intervenció caldrà garantir les condicions de seguretat davant el risc d'inundabilitat. Es prendran les
mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta d'aspectes, les
de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades a les façanes de les edificacions. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
L'Alzina
MÉS IMATGES

element:

c-17

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Casota

element:
UTM: X 410577,593

Y 4576881,159

c-18
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba al límit de sector urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt de dos habitatges construïts en fases diferents i actualment adossats. L'edifici originari és de dues plantes d'alçada i
forma gairebé quadrada. Coberta de teula àrab i carener perpendicular a la façana principal amb ràfec ceràmic. Murs de paredat
comú arrebossats. Les obertures de la façana principal estan emmarcades estucat i presenten composició simètrica. El portal
d'entrada està emmarcat amb carreus. La primera ampliació està adosada a l'anterior, té dues plantes d'alçada i forma
rectangular amb característiques similars, però el carener és paral.lel a les façanes. Aquesta ampliació constitueix una unitat
d'habitatge amb la originària. Disposa d'un rellotge de sòl en bon estat de conservació (inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

000601300DF17E0001YJ

ALTRES DADES
L'immoble apareix documentat a mitjans segle XIX. (Exp. LOMA 48/2006)
Entorn:

Es troba en el límit entre la plana agrícola i la urbanització del Bonsolei. Per migdia s'extén una massa forestal de
pi i alzina. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:

Es troba al límit de la riera, i a la seva mateixa cota.

Serveis:

Llum, aigua i telèfon connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: segona ampliació descrita.
Identificació en gris: petits corrals amb estructura mixta de
totxana i pedra comú arrebossats i coberta de teula ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Casota
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-18
cap

Els dos volums originals configuren un conjunt arquitectònic d'interès.
PROPOSTA
En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb major nivell de detall si les
edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe favorable de l'ACA.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació
dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Caldrà tractar
específicament la integració el volum de ponent del conjunt ("el pis"). Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Prèviament a qualsevol intervenció caldrà garantir les condicions de seguretat davant el risc d'inundabilitat. Es prendran les
mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta d'aspectes, les
de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de
la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Pi

element:
UTM: X 410729,065

c/, d'Ordino s/n

c-19
plànol

Y 4576570,678

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Forestal (Clau F').

altres:

Es troba al límit de sector urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Torre unifamiliar aïllada de caràcter urbà i forma rectangular. Volum de dues plantes i golfes, amb coberta ceràmica i carener
perpendicular a la façana principal, envoltada de jardí.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A017000530000OM

ALTRES DADES
Entorn:

Al límit del sòl urbà de Begues. Envoltada de bosc de pi. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès comunitari no
prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:

Incendi.

Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Edifici singular mostra de l'arquitectura de Begues de la primera meitat del segle XX. Abans de l'aparició de l'estiueig, Begues no
tenia un nucli reconeixible. A partir d'aquest fenomen el poble neix i creix, i en aquest context alguns edificis són mostra de
l'arquitectura de l'època. L'edifici presenta característiques arquitectòniques específiques d'aquests tipus d'habitatges i de l'època

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Pi

element:

c-19

com són la composició, els materials i mostres d'ornamentació.
PROPOSTA
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació
dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
La seva configuració arquitectònica no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de cal Rata

element:
UTM: X 410619,418

c-20
plànol

Y 4576487,056

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Aquest edifici està
inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural. Es troba al límit de sector urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia senzilla de dues plantes de forma rectangular. Al seu voltant i al llarg del temps s'hi han anat afegit diversos habitatges
configurant un petit raval. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener perpendicular a façana i petit ràfec ceràmic. Murs de
paredat comú arrebossats i pintats.Conserva el caràcter rústic de mitjans segle passat.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

001101500DF17E0001AJ

ALTRES DADES
Apareix documentat al salpàs de 1880.
Entorn:

Es troba just al límit de la urbanització de Bon Solei. A llevant limita amb antics camps de conreu i al nord massa
forestal de pi i alzina.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

Forma part d'un conjunt arquitectònic d'interès històric.

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de cal Rata

element:

c-20

PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) i lateral (oest), ni per damunt del ràfec de l'edificació principal. El
cromatisme de l'edificació es tractarà des de la globalitat que configura amb la resta del veïnat. Per la resta d'aspectes, les dels
articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de
l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de cal Rata

element:
UTM: X 410638,890

c-21
plànol

Y 4576495,931

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Es troba al límit de
sector urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Habitatge independent que forma part d'un conjunt arquitectònic conformat a partir d'una masia amb diversos cossos auxiliars al
seu entorn. L'edifici té dues plantes, forma d'ela i coberta a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a façana.L'estructura
de suport sembla paredat comú, i les façanes estan arrebossades i pintades.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

001101400DF17E0001WJ

ALTRES DADES
Apareix documentat al salpàs de 1880.
Entorn:

Es troba just al límit de la urbanització de Bon Solei. A llevant limita amb antics camps de conreu i al nord amb
massa forestal de pi i alzina.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Petits edificis originàriament agrícoles utilitzats per activitats
complementàries de l'habitatge, amb estructura de pedra comú
arrebossada i coberta de teula ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

Forma part d'un conjunt arquitectònic d'interès històric.

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de cal Rata

element:

c-21

PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a les façanes exteriors, ni per damunt del ràfec de l'edificació principal. El cromatisme de
l'edificació es tractarà des de la globalitat que configura amb la resta del veïnat. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17
de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de cal Rata

element:
UTM: X 410631,706

c-22
plànol

Y 4576472,378

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Es troba al límit de
sector urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Edifici adossat al conjunt arquitectònic que constituïa l'antiga masia. Es tracta d'un edifici relativament recent de dues plantes
d'alçada i coberta a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a façana. No s'aprecia el sistema estructural, tot i que podria
tractar-se de formigó, i les façanes estan arrebossades i pintades. Disposa d'un porxo adossat al nord i diversos cossos annexes.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

001101600DF17E0001BJ

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba just al límit de la urbanització de Bon Solei. A llevant limita amb antics camps de conreu i al nord massa
forestal de pi i alzina.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Petits edificis utilitzats per activitats complementàries de
l'habitatge, amb estructura de formigó i obra ceràmica
arrebossada i pintada, i coberta de teula ceràmica

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

Edifici recentment rehabilitat. Forma part d'un conjunt arquitectònic d'interès històric.

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de cal Rata

element:

c-22

PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Qualsevol ampliació estarà condicionada a la recuperació de l'estructura general del raval, incloent-hi la terrassa actual afegida.
El cromatisme de l'edificació es tractarà des de la globalitat que configura amb la resta del veïnat. Per la resta d'aspectes, les
dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de
la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de cal Rata

element:
UTM: X 410631,706

c-23
plànol

Y 4576472,378

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Es troba al límit de
sector urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Edificació que neix a redós del conjunt de Cal Rata formant part d'un petit raval. Es tracta d'una edificació relativament recent, de
forma rectangular amb coberta a dues aigües i el carener paral.lel a la façana principal. No s'ha pogut apreciar el sistema
estructural. Les parets són arrebossades i pintades.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

001101600DF17E0001BJ

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba just al límit de la urbanització de Bon Solei. A llevant limita amb antics camps de conreu i al nord massa
forestal de pi i alzina.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Petit cobert annex a l'habitatge sense ús concret, amb
estructura de totxana i coberta de fibrociment.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric
PROPOSTA

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de cal Rata

element:

c-23

El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
El cromatisme de l'edificació es tractarà des de la globalitat que configura amb la resta del veïnat. Per la resta d'aspectes, les
dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
S'eliminarà la cadireta de la façana principal. Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades
a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de Cal Taco

element:
UTM: X 410879,108

Y 4576485,651

c-24
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Edifici dividit en dos habitatges que forma part d'un conjunt arquitectònic configurat a partir de l'agrupació d'edificacions entre
mitgeres amb diversos cossos auxiliars al seu entorn. L'edifici té dues plantes i forma sensiblement rectangular, coberta a dues
aigües de teula àrab amb carener paral.lel a façana. No s'aprecia el sistema estructural, podria tractar-se de paredat comú, i les
façanes estan arrebossades i pintades. Durant la segona meitat del segle passat va sofrir reformes importants, sense perdre el
seu caràcter rural.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A017000540000OO

ALTRES DADES
Entorn:

Bosc de pi i alzina al nord i antics camps de conreu a la resta. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari no
prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua i telèfon connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Conjunt de dos habitatges amb accessos i comptadors independents en un únic edifici.
VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de Cal Taco
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-24
cap

Forma part d'un conjunt arquitectònic d'interès històric.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) i lateral (oest), ni per damunt del ràfec de l'edificació principal.El
cromatisme de l'edificació es tractarà des de la globalitat que configura amb la resta del veïnat. Per la resta d'aspectes, les dels
articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de
l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de Cal Taco

element:
UTM: X 410886,771

c-25
plànol

Y 4576481,495

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Habitatge independent que forma part d'un conjunt arquitectònic configurat a partir de l'agrupació d'edificacions entre mitgeres
amb diversos cossos auxiliars al seu entorn. L'edifici en el seu conjunt té dues plantes i forma sensiblement rectangular amb
algun volum adossat a la façana posterior. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a façana. No s'aprecia el
sistema estructural, podria tractar-se de paredat comú, i les façanes estan arrebossades i pintades. Durant la segona meitat del
segle passat va sofrir reformes importants, sense perdre el seu caràcter rural.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A017000540000OO

ALTRES DADES
Entorn:

Bosc de pi i alzina al nord i antics camps de conreu a la resta. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari no
prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua i telèfon connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Veïnat de Cal Taco

element:

c-25

Forma part d'un conjunt arquitectònic d'interès històric.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) ni per damunt del ràfec de l'edificació principal. El cromatisme de
l'edificació es tractarà des de la globalitat que configura amb la resta del veïnat. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17
de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions adossades a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de l'article
19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Ros

element:
UTM: X 411042,607

c/. del Puig Gran s/n

c-27
plànol

Y 4576419,453

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba al límit de sector urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de dues plantes i forma rectangular, amb un cos auxiliar adossat. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener
perpendicular a façana principal. Paredat comú arrebossat i pintat. Obertures de façana principal en composició simètrica.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A017000560000OR

ALTRES DADES
El cognom Ros apareix al municipi des del segle XVIII, però l'edificació no apareix esmentada fins al salpàs de 1.880.
Entorn:

Es troba just al límit del sòl urbà de Begues. A ponent hi ha antics camps de conreu actualment abandonats, i al
nord bosc de pi i alzina. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Connectat a la xarxa elèctrica.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: cos annex a l'habitatge utilitzat per
activitats complementàries, amb estructura de pedra comú
arrebossada i pintada, i coberta de teula ceràmica. Identificació
en gris: cobert destinat a usos varis, amb estructura de totxana
arrebossada i pintada, i coberta de fibrociment

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Ha estat restaurada recentment.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Ros

element:

c-27

PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal. Per la resta d'aspectes, les dels articles
16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
S'eliminarà la cadireta de la façana principal. Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Serra

element:
UTM: X 411527,751

c-28
plànol

Y 4576460,324

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Es troba al límit de sector urbanitzat.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Torre unifamiliar aïllada de caràcter urbà i forma rectangular. Volum de dues plantes i coberta ceràmica amb carener
perpendicular a la façana principal envoltada de jardí.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

001202300DF17E0001GJ

ALTRES DADES
Entorn:

Es troba just al límit del sòl urbà de Begues. Envoltada de bosc de pi i alzina. Està al límit d'un hàbitat d'interès
comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Abans de l'aparició de l'estiueig, Begues no tenia un nucli reconeixible. A partir d'aquest fenomen el poble neix i creix, i en
aquest context alguns edificis són mostra de l'arquitectura de l'època. L'edifici presenta característiques arquitectòniques
específiques d'aquests tipus d'habitatges i de l'època com són la composició, els materials i algun element d'ornamentació.

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Serra

element:

c-28

PROPOSTA
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Grau / Can Grau del Coll
camí de Torrelles de Llobregat a Begues

element:
UTM: X 411722,392

Y 4576375,256

c-29
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícolal (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba al límit del Barri de la Rectoria.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt arquitectònic conformat per diversos edificis disposats en continuïtat. L'edficació original està emplaçada al nord, és de
forma rectangular amb coberta de teula ceràmica a dues aigües, perpendicular a la façana principal i ràfec de doble peça
ceràmica. L'estructura és de paredat comú arrebossat i l'obertura principal està emmarcada amb carreus de pedra. El segon
habitatge, en continuïtat amb l'anterior, s'adossa a la façana principal, n'oculta la meitat i creix perpendicularment a ella. Es tracta
d'un cos amb coberta de teula àrab a dues aigües i carener paral.lel a la façana principal. Façanes de paredat comú
arrebossades i pintades. La façana nordoest dels dos habitatges està alineada a l'antic camí de Torrelles a Begues.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

1860201DF1716S0001HH

ALTRES DADES
El Mas ha tingut diversos noms. Al capbreu de l'any 1391 s'esmenta un Mas Mestres en aquest emplaçament, i el segle XVI
apareix documentat com a Hostal.
Entorn:

Es troba just al límit del sòl urbà de Begues. A nord i a ponent antics camps de conreu en desús. Està al límit d'un
hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antics edificis agrícoles i ramaders utilitzats per activitats
complementàries de l'habitatge o en desús; amb estructura de
pedra comú, en part arrebossada i pintada, i amb coberta de
teula ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Grau / Can Grau del Coll

element:

c-29

Es detecten tres habitatges.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de
la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Grau / Can Grau del Coll
MÉS IMATGES

element:

c-29

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Alemany

element:
UTM: X 412435,124

Y 4575647,288

c-30
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Forestal (Clau F').

altres:

Està inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Antiga masia i posteriorment rajoleria completament enrunada de la que només es conserven les parets. Les parets són de
pedra seca amb gres vermell propi del Massís del Garraf. La vegetació ha colonitzat l'entorn pròxim i l'interior de l'antiga
edificació.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A004000020000OO

ALTRES DADES
Alguns autors el lligarien a un baró de nom Alemany del segle XIII. A mitjans del segle XVII apareix documentat com a Mas
Alemany.
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Està completament envoltada de bosc de pi i alzina.

Accessibilitat:

Molt difícil accés. Amb vehicle 4x4 des de la xarxa secundària de camins. El camí principal d'accés només és
accessible a peu.

Riscos:

Incendi.

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Alemany
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-30
cap

La rajolera del Mas Alemany està inclosa en el llistat d'elements singulars d'interès natural del Pla General i al Mapa de
Patrimoni Cultural. Per raó del seu origen té valor arqueològic.
Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Per qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins i l'entorn immediat. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Les Planes

element:
UTM: X 412010,776

Plana de les Planes

Y 4575367,537

c-31
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona d'Interès Natural (Clau ENMG-ZIN).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.
Segons l'Institut Geològic de Catalunya, està inclòs dins del polígon de la Geozona Inventariada per la D.G. De
Medi Natural amb el núm. 347, "Eramprunyà-La Desfeta"

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia senyorial de grans dimensions amb tres plantes en façana principal que passen a ser dos a la façana posterior, com a
conseqüència del desnivell del terreny. Té forma aproximadament de forma quadrada i disposa d'edificis auxiliars envoltats tots
ells per una tanca de pedra d'uns 2 metres d'alçada. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener perpendicular a la façana
i ràfec doble ceràmic molt treballat. Murs de paredat comú, arrebossats i pintats amb cadena cantonera. Obertures amb
emmarcaments de carreus vermellosos. Disposa d'una galeria inclosa en el volum principal oberta a tres vents amb arcades de
mig punt. A la façana principal hi ha un rellotge de sol en acceptable estat de conservació (inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A018000280000OO

ALTRES DADES
Des del segle XIV apareix un mas descrit en aquest indret amb diversos noms. L'actual nom de Mas de les Planes es troba ben
identificat des del segle XVII.
Entorn:

Plana agrícola amb plantació de vinya. Està en un espai natural protegit (PEIN).

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua i telèfon connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antics edificis agrícoles utilitzats per
activitats complementàries de l'habitatge, amb estructura de
pedra comú arrebossada i pintada i amb coberta de teula
ceràmica.
Identificació en gris: volum edificat indefinit (possible cisterna).

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Les Planes

element:

c-31

Seu social i oficines d'activitat econòmica. (empresa de ceràmica)
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

La masia és visible des de l'entorn pròxim, amb el qual forma un conjunt harmònic i constitueix un element identificador i
indissociable del paratge. Els plans de l'entorn prenen el seu nom.
Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal.. Per la resta d'aspectes, les dels articles
16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Prèviament a l'emplaçament de cap activitat d'ús públic, caldrà informe favorable de la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya, per resoldre l'accés des de la BV-2041. Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del
Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions adossades. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la
normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Les Planes
MÉS IMATGES

element:

c-31

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Begues

element:
UTM: X 411110,905

Bosc de Begues

c-32
plànol

Y 4575432,305

3.2 / 3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Forestal (Clau F').

altres:
DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Antiga masia enrunada de la que es conserven algunes parets que configuren un petit rectangle. Les parets són de paredat
comú amb pedra i àrid vermells propis del Massís del Garraf. No és possible descriure la coberta ni les façanes. La vegetació ha
colonitzat l'entorn pròxim i l'interior de l'antiga edificació.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A019000290000OP

ALTRES DADES
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Està completament envoltada i colonitzada per bosc de pi i alzina. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès
comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

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

Riscos:

Incendi.

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Va estar habitada fins a primers del segle XX.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Begues

element:

c-32

Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Per qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins i l'entorn immediat. Es prendran les
mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Clota

element:
UTM: X 411184,773

Plana de Mas Trabal

Y 4574589,738

c-33
plànol

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

El Pla Especial de l'Espai Natural del Garraf (PENG) -plànol 6- el qualifica com a Zona d'interès natural/Espai
Natural.

altres:

Està inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural. Està inclòs al Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt d'edificis completament enrunats del que es conserven algunes parets. Constituïa un veïnat de Begues de, com a mínim,
tres habitatges i diversos edificis auxiliars. El conjunt s'organitzava com una petita fortificació configurant un recinte tancat al
voltant d'un pati. L'estructura era de parets de paredat comú. La vegetació ha colonitzat l'entorn pròxim i l'interior de l'antiga
edificació.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A005000040000OL

ALTRES DADES
Apareix documentat en el capbreu de 1.396 amb el seu actual nom.
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Està envoltada d'antics camps de conreu abandonats. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari
(9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

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

Riscos:

La proximitat d'una línia d'Alta Tensió dificulta sobremanera la seva recuperació.

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antics corrals enrunats. Es conserven les traces i part de les
parets de pedra comú.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Dóna nom a la plana agrícola de l'entorn.
Únicament es conserven parts d'antigues parets. La vegetacio l'està colonitzant.Va estar habitada fins a mitjans del segle XX.

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Clota

element:

c-33

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
No s'admet la divisió horitzontal mentre la normativa del Pla Especial del Garraf no ho permeti.
Prèviament a qualsevol intervenció caldrà garantir les condicions de seguretat derivades del creuament aeri de la línia d'Alta
Tensió, mitjançant informe previ de les companyies afectades i la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Clota
MÉS IMATGES

element:

c-33

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
les casetes del Roure / del Masover

element:
UTM: X 410297,053

Plans del Roure

c-34
plànol

Y 4574999,908

3.2 / 3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona d'Interès Natural (Clau ENMG-ZIN).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia senzilla constituïda per dos cossos adossats en estat d'enrunament. La coberta era a dues aigües, de teula ceràmica amb
el carener paral.lel a la façana d'accés. L'estructura és de paredat comú sense arrebossar.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A020000100000OB

ALTRES DADES
Entorn:

Plana agrícola. Antics camps de conreu en desús. Es troba a menys de 100 metres del límit d'un espai natural
protegit.

Accessibilitat:

Malgrat la proximitat a la xarxa secundària de camins, tancada amb cadenat, l'antic accés està abandonat i la
vegetació només permet accedir-hi a peu.

Riscos:
Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antigues edificacions agrícoles amb estructura de pedra comú
enrunades.Es conserven part de les parets.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

Antics habitatges dels masovers del Roure.
PROPOSTA

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
les casetes del Roure / del Masover

element:

c-34

El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (est) i lateral (sud) de l'edificació principal. Per la resta d'aspectes, les
dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
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 la
resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
El Roure

element:
UTM: X 410255,528

Plans del Roure

Y 4575004,513

c-35
plànol

3.2 / 3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona d'Interès Natural (Clau ENMG-ZIN).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de dues plantes i golfes, de forma quadrada on es distingeixen clarament dues etapes de construcció: una primera a
migdia amb orbertures ordenades simètricament, i una segona de la primera meitat del segle passat caracteritzada per unes
porxades d'estil noucentista. Configuren un únic volum amb coberta a dues aigües de teula àrab amb carener perpendicular a
façana i ràfec ceràmic de dimensions importants. Murs de paredat comú arrebossats.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A020000100000OB

ALTRES DADES
(Exp. LOMA 17/2006) (Exp. LOMA 22/2008)
Entorn:

En el límit de bosc de pi i alzina a ponent i plana agrícola a llevant. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari
no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la xarxa secundàraia de camins.

Riscos:
Serveis:

Llum de xarxa, aigua de pou i clavegueram autònom. S'estan construïnt un diposit acumulador d'aigua de pluja i
un dipòsit per a gas propà.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antic corral amb estructura de paredat comú i coberta
conservació construccions
ceràmica, rehabilitat per a activitat complementària a l'habitatge.
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

S'està treballant en els edificis i l'entorn pròxim.
VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
El Roure
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-35
cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Trabal, Mas Traval

element:
UTM: X 410295,214

Plana de Mas Trabal

Y 4574589,738

c-36
plànol

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona d'Interès Natural (Clau ENMG-ZIN).

altres:

Està inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural. Està molt pròxim al Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Antiga masia constituïda per diversos cossos amb una estructura espaial complexa. Es conserva alguna paret de pedra i les
cobertes i forjats estan totalment ensorrats. Al seu entorn hi ha restes d'antics corrals també enrunats envoltats de tanques de
pedra. La vegetació ha colonitzat l'entorn pròxim i l'interior de l'antiga edificació.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A020000190000OO

ALTRES DADES
Al capbreu de 1.396 apareix per aquests entorns un mas anomenat Conquista propietat de Pere Treval. Al segle XVI en aquest
indret apareix descrit el Mas Treval.
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Bosc de pi i alzina a nord. A la resta, antics camps de conreu abandonats. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès
comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies). Hi ha un lledoner inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural.

Accessibilitat:

Amb vehicle tot terreny des de la xarxa secudària de camins, tancats amb cadenat. La vegetació cobreix
totalment punts dels camins d'accés.

Riscos:
Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antics corrals enrunats. Es conserven les traces i part de les
parets de pedra comú.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Dóna nom als plans de l'entorn.

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Trabal, Mas Traval

element:

c-36

Únicament es conserven parts d'antigues parets. La vegetacio l'està colonitzant.Va estar habitada fins a mitjans del segle XX.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Per qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins i l'entorn immediat. Es prendran les
mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça i el lledoner inclòs
al Mapa de Patrimoni Cultural. Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Vallès

element:
UTM: X 410105,677

Camí de Begues a la Plana Novella

Y 4574668,624

c-37
plànol

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona d'Interès Natural (Clau ENMG-ZIN).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Es troba pròxim al Parc
Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt arquitectònic conformat per una antiga masia i diversos cossos annexos que dificulten el reconeixement del cos original.
Edifici de dues plantes i forma sensiblement rectangular com a conseqüència de les diverses reformes que s'hi ha dut a terme.
Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a la façana principal. No s'aprecia el sistema estructural. Façanes
arrebossades i pintades.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A020000210000OM

ALTRES DADES
Entorn:

Bosc de pi i alzina a nord i a ponent. A la resta antics camps de conreu (vinya) en desús. Es troba al mig d'un
hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:

Es detecten plaques solars.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Construccions recents d'estructura de totxana arrebossada i
pintada amb coberta de teula ceràmica i fibrociment.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Centre d'acollida i estada d'animals de companyia.
VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Vallès
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-37
cap

PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Quitèrio

element:
UTM: X 410051,938

Camí de Begues a la Plana Novella

c-38
plànol

Y 4574642,407

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona d'Interès Natural (Clau ENMG-ZIN).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Es troba pròxim al Parc
Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de dues plantes i golfes, de forma rectangular amb cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener
perpendicular a façana i petit ràfec ceràmic. Murs de paredat comú arrebossats. Recentment reformada.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

000100100DF17C0001GX

ALTRES DADES
(Exp. LOMA 32/2001)
Entorn:

Bosc de pi i alzina a nord i a ponent. A la resta antics camps de conreu (vinya) en desús. Es troba al mig d'un
hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:

Es detecten captadors d'energia solar.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Construcció recent d'estructura de pedra comú i coberta
inclinada de teula ceràmica, complementària a l'habitatge.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric
PROPOSTA

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Quitèrio

element:

c-38

El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Puig Moltó, Puigvoltor

element:
UTM: X 409784,043

Camí de Begues a la Plana Novella

Y 4574693,248

c-39
plànol

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona d'Interès Natural (Clau ENMG-ZIN).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba pròxim al Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Restes d'un conjunt d'edificis constituïts per un antic mas i diversos cossos annexes com a corrals. L'estructura comprèn un petit
cos edificat com a habitatge i un tancat de pedra amb volums auxiliars en el seu interior. L'estructura era de parets de paredat
comú . No és possible descriure la coberta ni les façanes. La vegetació ha colonitzat l'entorn pròxim i l'interior de l'antiga
edificació.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A006000240000OX

ALTRES DADES
En aquest emplaçament apareix documentat al capbreu de 1458 un mas amb el nom de Mas Puigvoltor.
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Petita clariana enmig de bosc de pi i alzina. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Accés directe des de la pista forestal de Begues a Olivella, Castelldefels i Sitges. Accessible amb qualsevol tipus
de vehicle.

Riscos:

Incendi.

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antics corrals enrunats. Es conserven les traces i part de les
parets de pedra comú.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Puig Moltó, Puigvoltor

element:

c-39

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
En paral.lel a qualsevol intervenció caldrà endegar l'entorn immediat. Es prendran les mesures correctores necessàries per
minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça. Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Ferrer

element:
UTM: X 409533,858

c/. del Pallars s/n

Y 4575611,577

c-40
plànol

3.1 / 3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba envoltada de sector urbanitzat (urbanització Mas Ferrer).

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de dues plantes, de forma rectangular amb cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener
perpendicular a façana i ràfec de doble peça ceràmica. Murs de paredat comú vist amb pedra i àrid vermells propis del Massís
del Garraf. La façana principal té composició simètrica i les obertures estan emmarcades amb carreus treballats. A la façana
principal hi ha un rellotge de sol en molt bon estat de conservació (inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A021000230000OP

ALTRES DADES
Apareix documentat el mas Ferrer al capbreu de 1595. L'any 1632, és un dels tres masos relacionats al llibre de censos de la
parròquia.
Entorn:

Es troba just al límit del sòl urbà de Begues (nord, est, oest). A migdia antics camps de conreu en desús.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat urbana de Begues.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: construccions annexes a l'habitatge
d'estructura de pedra comú i coberta ceràmica.
Identificació en gris: edifici agrícola recent d'estructura
prefabricada i coberta metàl.lica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

A la finca hi ha dos habitatges.
VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Ferrer
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-40
cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Ferrer
MÉS IMATGES

element:

c-40

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Pati del Pou Mas

element:
UTM: X 409996,100

c-41
plànol

Y 4575812,92

3.2 / 3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:
DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt edificat senzill utilitzat com a corral amb un habitatge. L'estructura comprèn un cos edificat i un tancat de pedra de
dimensions considerables amb un volum auxiliar al seu interior. El cos destinat a habitatge té una sola planta i la coberta és de
dos vessants amb teula ceràmica.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A021000190000OQ

ALTRES DADES
(Exp. LOMA 10/2000)
Entorn:

Al mig de la plana agrícola de Begues.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la xarxa bàsica viària: es troba al costat mateix d'un dels accessos a la
urbanització de Mas Ferrer.

Riscos:

Es troba pròxim a la Riera de Begues.

Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antigues construccions ramaderes amb
estructura de pedra comú i cobertes de teula ceràmica.
Identificació en gris: antic galliner o corral petit amb estructura
mixta de totxana i pedra comú arrebossats i coberta ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric
PROPOSTA

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Pati del Pou Mas

element:

c-41

En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb major nivell de detall si les
edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe favorable de l'ACA.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Gepis

element:
UTM: X 409882,306

c-42
plànol

Y 4575981,467

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia senzilla de dues plantes, de forma rectangular amb diversos cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb
carener paral.lel a la façana principal . Murs de paredat comú arrebossats i pintats. Conjuntament amb uns volums de baixa
qualitat constructiva i mal estat de conservació configura una petita era tancada.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A021000160000OB

ALTRES DADES
El mas s'esmenta en un salpàs de finals del segle XIX (1.880).
Entorn:

Al mig de la plana agrícola de Begues.

Accessibilitat:

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

Riscos:

D'acord amb les bases cartogràfiques del Pla Especial d'Emergències per a Inundacions a Catalunya (INUNCAT),
realitzat per l'Agència Catalana de l'Aigua, s'identifiquen zones potencialment inundables que podrien afectar a la
masia.

Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antigues construccions agrícoles de
pedra comú i coberta ceràmica.
Identificació en gris: petits cossos edificats de construcció
recent d'estructura diversa i cobertes de fibrociment i plàstic.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Es detecten dos habitatges.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Gepis

element:

c-42

Conjunt arquitectònic d'interès tipològic.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb major nivell de detall si les
edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe favorable de l'ACA.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Caldrà substituir les cobertes no ceràmiques. No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació
principal. Els volums susceptibles de ser utilitzats s'integraran en el projecte arquitectònic del conjunt. Per la resta d'aspectes, les
dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar l'entorn immediat a l'interior del recinte. Per la resta d'aspectes, les de l'article
18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de
l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Parellada

element:
UTM: X 409353,091

Camí de Sitges

c-43
plànol

Y 4575906,066

3.1

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt de dos edificis que en l'actualitat estan sotmesos a una reforma integral. L'edifici principal té dues plantes i golfes,
coberta a dues aigües i carener paral.lel a la façana principal. L'habitatge secundari també té dues plantes, coberta a dues
aigües i carener perpendicular a la façana principal. S'ha constatat l'existència prèvia de 4 habitatges.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A021000410000OE

ALTRES DADES
En el fogatge de 1.515 ja apareix la masia de la Parellada. (Exp. LOMA 01/2010)
Entorn:

Al mig de la plana agrícola de Begues.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la trama urbana de Begues, a través del sector de La Costeta.

Riscos:

Segons l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, cal esmentar la seva localització propera al traçat d'un curs d'aigua.

Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Està reformant-se. No es pot valorar l'estat de conservació ni
descriure'n l'estructura.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Disposa de la corresponent autorització administrativa (llicència d'obres majors).
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Parellada

element:

c-43

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb major nivell de detall si les
edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe favorable de l'ACA.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació
dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Rigol

element:
UTM: X 409037,904

c-44
plànol

Y 4575965,013

3.1

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de dues plantes, de forma quadrada amb cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener perpendicular
a façana i petit ràfec ceràmic. Murs de paredat comú arrebossats. La façana principal té composició simètrica i l'obertura d'accés
està emmarcada amb carreus treballats. Té dos rellotges de sol: el de la façana principal està en molt bon estat de conservació,
el de la façana lateral només conserva el gnòmon i s'intueix la forma (inclosos al Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A010000020000OI

ALTRES DADES
L'edifici ha rebut diversos noms al llarg de la història. Els anys 1.610 i 1.756 ja apareix com a Mas Rigual.
Entorn:

Es troba envoltat d'antic camps de conreu. Al nord hi ha una petita pineda.

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la trama urbana de Begues, a través del sector de La Costeta.

Riscos:
Serveis:

Llum, aigua, telèfon i clavegueram connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Volums de recent construcció, d'estructura de formigó,
tancaments ceràmics arrebossats i pintats i coberta ceràmica.
Tot el conjunt està destinat l'activitat de casa de colònies.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Àrea d'educació ambiental i lleure: casa de colònies i granja escola.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Rigol

element:

c-44

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal. Els materials i els colors dels diferents
volums es tractaran des de la globalitat del conjunt. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla
Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Rigol
MÉS IMATGES

element:

c-44

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Térmens

element:
UTM: X 408736,336

Y 4576139,981

c-45
plànol

3.1

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues i MPG-10: Zona Rústega (Clau R).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. El pla general (art. 240.bis) contempla una regulació específica, conjuntament amb els seus annexos, pel
que fa a les condicions de l'edificació i els usos admesos.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Masia de grans dimensions amb tres plantes, de forma rectangular i diversos cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula
àrab amb carener perpendicular a façana principal i ràfec de doble teula girada. Murs de paredat comú, arrebossat i pintat.
Obertures disposades simètricament a façana principal, i accés emmarcat amb carreus treballats. Comprèn un segon habitatge
adossat pel nord destinat a habitatge amb idèntiques característiques constructives. Adossat a la façana principal hi ha un cos
edificat de dues plantes, on destaca una porxada a planta primera, que delimita el patí d'accés pel nord-est. Els altres dos
costats del pati estan delimitats per un mur de dos metres i mig d'alçada. A l'entorn immediat hi ha un altre habitatge d'antics
masovers i dues antigues naus agrícola de cert interès. Hi ha dos rellotges de sol en un mal estat de conservació (inclosos al
Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A022000180000OU

ALTRES DADES
L'any 1391 apareix un capbreu amb el nom de Mas Tició en aquest emplaçament. L'any 1610 apareix com a propietat la Casa
Térmens.
Entorn:

Al mig de la plana agrícola de Begues. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes
mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la vialitat general de Begues (variant de la BV-2041).

Riscos:
Serveis:

Llum i aigua connectats a xarxa.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antigues construccions ramaderes i
agrícoles en desús amb estructura de pedra comú i cobertes
de teula ceràmica.
Identificació en gris: construccions recents amb estructura de
totxana arrebossada i pintada, cobertes de ceràmica i
fibrociment.
USOS ACTUALS

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Térmens

element:

habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

c-45

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Conjunt arquitectònic d'interès. Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
És d'aplicació directe el regulat a la MPG-10 del Pla General de Begues.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Els regulats a la MPG-10 del Pla General de Begues
Condicions d'edificació i ordenació:
Les regulades a la MPG-10 del Pla General de Begues
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les derivades de la MPG-10 del Pla General de Begues.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades a les façanes. Per la resta d'aspectes, les
derivades de la MPG-10 del Pla General de Begues.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Can Térmens
MÉS IMATGES

element:

c-45

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
El Mas Roig

element:
UTM: X 408944,147

Camí de Sitges

Y 4575637,434

c-46
plànol

3.1 / 3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Agrícola (Clau A').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt de dos habitatges adossats que es corresponen amb l'antiga masia i la casa del pastor. Presenten dues volumetries
clarament diferenciades, i tenen diverses edificacions auxiliars totes elles agrupades per una tanca de paredat comú d'uns 2
metres d'alçada. La masia principal té dues plantes i golfes, forma quadrada, coberta a dues aigües de teula àrab amb carener
paral.lel a la façana principal i murs de paredat comú arrebossats amb manca de manteniment evident. L'antiga casa del pastor
és força més petita, té dues plantes, forma rectangular, coberta a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a la façana
principal i murs de paredat comú arrebossats. El conjunt disposa de dos rellotges de sòl mal conservats (un d'ells inclòs al Mapa
de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

001904600DF07F0001LX

ALTRES DADES
En aquest indret s'esmenta un mas Çacalm l'any 1.391. Des de l'any 1.569 ja consta el nom de Mas Roig.
Entorn:

A ponent bosc de pi i alzina. A la resta, antics camps de conreu en desús. Es troba a menys de 100 metres d'un
espai natural protegit.

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:

Llum i telèfon connectats a xarxa. Aigua de pou. Clavegueram amb pou negre.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antigues construccions ramaderes amb conservació construccions
superfície (m2)
estructura de pedra comú arrebossada i cobertes de teula
finca
auxiliars
auxiliars
ceràmica.
bo
Sí
< 100
Identificació en gris: antics galliners i petits corrals utilitzats com
regular
No
entre 100 i 250
a magatzem, amb estructura mixta de totxana i pedra comú
arrebossats i coberta ceràmica.
dolent
> 250
USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
El Mas Roig

element:

c-46

Es detecten dos habitatges, un d'ells deshabitat.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Conjunt arquitectònic d'interès tipològic. Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el
medi rural, Artístic en el medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a
les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a les façanes de l'edificació principal al pati interior. Per la resta d'aspectes les dels articles
16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es garantiran les actuals condicions de l'entorn immediat a l'interior del recinte. Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades a les façanes. Per la resta d'aspectes, les de
l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
El Mas Roig
MÉS IMATGES

element:

c-46

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Pepet de la Creu / Cal Pere / Cal Tanet

element:
UTM: X 408799,453

Camí de Sitges

Y 4574881,249

c-47
plànol

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona Agrícola (Clau ENMG-ZA).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba just al perímetre del Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Petita masia senzilla de dues plantes, amb cossos afegits a ponent i a llevant. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener
paral.lel a la façana principal. Murs de paredat comú arrebossats i pintats. Presenta un nombre important de corrals en desús
adossats a l'habitatge.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A021000320000OK

ALTRES DADES
Segons algunes fonts, la casa apareix documentada l'any 1.849.
Entorn:

Està emplaçat en un antiga clariana de conreu envoltada de bosc de pi i alzina. Es troba al mig d'un hàbitat
d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i Carrascars) just al límit amb un altre que tampoc és prioritari
(9540-Pinedes mediterrànies).

Accessibilitat:

Camí en molt mal estat de conservació. Només és accessible amb tot terreny.

Riscos:

Incendi

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antic edificis annex a l'habitatge, amb
estructura de pedra comú arrebossada i pintada i amb coberta
de teula ceràmica.
Identificació en gris: Antics galliners i corrals petits en desús,
amb estructura mixta de totxana i pedra comú arrebossats i
coberta ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Sembla estar abandonada, però encara conserva tots els tancaments, la coberta i els elements estructurals en bon estat.
VALORS (s/. DL. 1/2010)

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Cal Pepet de la Creu / Cal Pere / Cal Tanet
històric

arquitectònic

ambiental

element:
paisatgístic

social

c-47
cap

PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a les façanes principal (est) ni posterior (camí antic de Sigtes) de l'edificació principal. Per la
resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Es prendran les mesures
correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça. Per la resta d'aspectes, les
de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la captació d'aigua. Per la resta d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Casa de la Creu

element:

Camí de Sitges / Camí de Begues a la Plana Novella

UTM: X 408772,160

c-48
plànol

Y 4574778,990

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona Agrícola (Clau ENMG-ZA)

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Es troba just al perímetre del
Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A021000420000OS

ALTRES DADES
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
(Exp. en tràmit LOMA 21/2007)
Entorn:

Bosc de pi i alzina a nord. Amb antics camps de conreu a la resta. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès
comunitari no prioritari (9340-Alzinars i Carrascars) just al límit amb un altre que tampoc és prioritari (9540Pinedes mediterrànies).

Accessibilitat:

Accés directe des de la pista forestal de Begues a Olivella, Castelldefels i Sitges. Accessible amb qualsevol tipus
de vehicle.

Riscos:

Incendi

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Casa de la Creu

element:

c-48

Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana oest (camí de Begues a Sitges). Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17
de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Es prendran les mesures
correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça. Per la resta d'aspectes, les
de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Creu / Cal Felip de la Creu
Camí de Sitges / Camí de Begues a la Plana Novella

element:
UTM: X 408758,740

Y 4574749,420

c-49
plànol

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona agrícola (Clau ENMG-ZA).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. Es troba just al perímetre del
Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Antic habitatge reconstruït que conserva part de les façanes antigues. Volum de dues plantes, forma rectangular i cossos afegits
que no permeten apreciar la volumetria original. A llevant hi ha restes de parets d'antigues edificacions. Coberta a dues aigües
de teula àrab amb carener paral.lel a la façana principal. Murs de paredat comú arrebossats i pintats. Presència de captadors
solars a coberta que afecten la imatge del conjunt.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A021000300000OM

ALTRES DADES
Entorn:

Bosc de pi i alzina a nord. Amb antics camps de conreu a la resta. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès
comunitari no prioritari (9340-Alzinars i Carrascars) just al límit amb un altre que tampoc és prioritari (9540Pinedes mediterrànies).

Accessibilitat:

Accés directe des de la pista forestal de Begues a Olivella, Castelldefels i Sitges. Accessible amb qualsevol tipus
de vehicle.

Riscos:

Incendi

Serveis:

Es detecten captadors solars d'energia fotovoltaica i per aigua calenta.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Creu / Cal Felip de la Creu
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-49
cap

PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana oest de l'edificació principal (camí de Begues a Sitges). Per la resta d'aspectes,
les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència de plaques solars a la coberta i d'instal·lacions a les façanes. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Grau

element:
UTM: X 408445,694

Camí de Begues a la Plana Novella

Y 4574641,260

c-50
plànol

3.3

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

El Pla Especial de l'Espai Natural del Garraf (PENG) -plànol 6- el qualifica com a Zona Agrícola.

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Està inclòs al Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt edificat senzill utilitzat antigament com a corral amb un habitatge. L'estructura comprèn un cos edificat i un tancat de
pedra de dimensions considerables amb alguns volums auxiliars en el seu interior. El cos destinat a habitatge té dues plantes i la
coberta és de dos vessants amb teula ceràmica. Està en fase de rehabilitació.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A006000080000OQ

ALTRES DADES
Apareix en un capbreu de 1595 amb el nom de Mas Garau. (Exp. LOMA 35/2000) (Exp. LOMA 42/2003)
Entorn:

Es troba envoltat de massa arbustiva en desenvolupament cap a bosc de pi i alzina com a conseqüència d'un
incendi forestal. Està al límit d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars)

Accessibilitat:

Accés directe des de la pista forestal de Begues a Olivella, Castelldefels i Sitges. Accessible amb qualsevol tipus
de vehicle.

Riscos:

Segons l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, cal esmentar la seva localització propera al traçat d'un curs d'aigua.

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antigues construccions ramaderes amb usos complementaris a conservació construccions
superfície (m2)
l'habitatge, estructura de pedra comú arrebossada i cobertes
finca
auxiliars
auxiliars
de teula ceràmica.
bo
Sí
< 100
regular
No
entre 100 i 250
dolent
> 250
USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Disposa de la corresponent autorització administrativa (llicència d'obres majors).
VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Mas Grau
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-50
cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
PROPOSTA
No s'admet la divisió horitzontal mentre la normativa del Pla Especial del Garraf no ho permeti.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb major nivell de detall si les
edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe favorable de l'ACA.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Les Borigues

element:
UTM: X 407529,642

Camí de Begues a la Plana Novella

Y 4574075,834

c-51
plànol

3.4 / 3.5

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

El Pla Especial de l'Espai Natural del Garraf (PENG) -plànol 5- el qualifica com a Zona d'interès natural.

altres:

Està inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural. Està inclòs al Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Restes d'edificació molt senzilla utilitzada antigament com a corral. L'estructura comprèn un petit cos edificat i un tancat de pedra
de dimensions considerables amb alguns volums auxiliars en el seu interior. El cos destinat a habitatge tenia dues plantes i la
coberta era d'un únic vessant amb teula ceràmica. Actualment la coberta i el forjat estan totalment enrunats però les obertures de
les façanes encara són apreciables.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A009000040000OP

ALTRES DADES
L'edifici apareix esmentat al salpàs de 1.880, però alguns autors indiquen un origen més antic.
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Es troba envoltat de masa arbustiva i bosc nou de pi i alzina, en desenvolupament després d'un incendi forestal.
Es troba al mig d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars).

Accessibilitat:

Amb qualsevol tipus de vehicle des de la pista forestal de Begues a Olivella, Castelldefels i Sitges.

Riscos:

Incendi. Segons l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, cal esmentar la seva localització propera al traçat d'un curs d'aigua.

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
restes d'antigues construccions ramaderes amb estructura de
pedra comú arrebossada .

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Les Borigues
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-51
cap

Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
No s'admet la divisió horitzontal mentre la normativa del Pla Especial del Garraf no ho permeti.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb major nivell de detall si les
edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe favorable de l'ACA.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
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. Es
prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Corral d'en Romagosa

element:
UTM: X 407312,002

Camí de Begues a la Plana Novella

Y 4573335,174

c-52
plànol

3.4

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

El Pla Especial de l'Espai Natural del Garraf (PENG) -plànol 5- el qualifica com a Zona d'interès natural/Espai
Natural.

altres:

Està inclòs al Parc Natural del Garraf.
Segons l'Institut Geològic de Catalunya, està inclòs dins del polígon de la Geozona Inventariada per la D.G. De
Medi Natural amb el núm. 348, "Massís del Garraf".

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt edificat senzill utilitzat antigament com a corral amb un habitatge. L'estructura comprèn un cos edificat i un tancat de
pedra de dimensions considerables amb alguns volums auxiliars al seu interior. El cos destinat a habitatge té dues plantes i la
coberta és de dos vessants amb teula ceràmica. Ha estat reconstruït recentment.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A009000170000OI

ALTRES DADES
(Exp. LOMA 24/2002) (Exp. LOMA 43/2007)
Entorn:

Es troba envoltat de massa arbustiva en desenvolupament cap a bosc de pi i alzina com a conseqüència d'un
incendi forestal. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars).

Accessibilitat:

Accés directe des de la pista forestal de Begues a Olivella, Castelldefels i Sitges. Accessible amb qualsevol tipus
de vehicle.

Riscos:
Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antigues construccions ramaderes reformades com a
l'habitatge, estructura de pedra comú arrebossada i cobertes
de teula ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Recentment rehabilitat.

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Corral d'en Romagosa

element:

c-52

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

PROPOSTA
No s'admet la divisió horitzontal mentre la normativa del Pla Especial del Garraf no ho permeti.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
En el cas d'intervenció al subsòl, si aparegués qualsevol resta paleontològica, es realitzarà el control i actuació adequats que
comptarà amb el preceptiu informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
L'assoliment amb anterioritat a la present regulació dels paràmetres fixats pel PG no admet cap tipus d'ampliació. Per la resta
d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Carxol

element:

Pròxim al camí de Begues a la Plana Novella

UTM: X 406857,835

Y 4572910,929

c-53
plànol

3.4

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

El Pla Especial de l'Espai Natural del Garraf (PENG) -plànol 5- el qualifica com a Zona agrícola/Espai Natural i
l'inclou al l'inventari del patrimoni arquitectònic del Garraf (elem. 215).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Està inclòs al Parc Natural del Garraf.
Segons l'Institut Geològic de Catalunya, està inclòs dins del polígon de la Geozona Inventariada per la D.G. De
Medi Natural amb el núm. 348, "Massís del Garraf".

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt edificat constituït per un habitatge i un corral. L'edifici principal és una masia de dues plantes, de forma quadrada amb
cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener perpendicular a façana. Murs de paredat comú arrebossats. El
corral consta d'un tancat de pedra i restes de diversos cossos edificats dels que només se'n conserva un. És destacable la
manca de manteniment del conjunt.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A008000050000OR

ALTRES DADES
Apareix documentada a finals del segle XVIII (1784).
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Es troba envoltat de massa arbustiva en desenvolupament cap a bosc de pi i alzina. Està al límit d'un hàbitat
d'interès comunitari no prioritari (9340-Alzinars i carrascars).

Accessibilitat:

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

Riscos:
Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Identificació en taronja: antigues construccions ramaderes amb
estructura de pedra comú i cobertes de teula ceràmica.
Identificació en gris: antics galliners i petits corrals utilitzats
amb estructura mixta de totxana i pedra comú i coberta
ceràmica, en mal estat de conservació.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Carxol

element:

c-53

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

PROPOSTA
No s'admet la divisió horitzontal mentre la normativa del Pla Especial del Garraf no ho permeti.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud-est) de l'edificació principal i se n'eliminaran els actuals elements i
cossos adossats. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Prèviament a qualsevol intervenció caldrà endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins. Es prendran les mesures
correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari pròxim. Per la resta d'aspectes, les de l'article
18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions aèries i adossades a la façana principal. Per la resta d'aspectes,
les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Vallgrassa

element:

Carretera de Castelldefels a la Plana Novella

UTM: X 406102,980

Y 4571354,200

c-54
plànol

3.4

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

El Pla Especial de l'Espai Natural del Garraf (PENG) -plànol 9- el qualifica com a Zona d'interès natural/Espai
Natural i l'inclou al l'inventari del patrimoni arquitectònic del Garraf (elem. 216).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Està inclòs al Parc Natural del Garraf.
Segons l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, està inclòs a la Geozona Inventariada per la D.G. De Medi
Natural amb el núm. 348, "Massís del Garraf".

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt arquitectònic constituït per una antiga masia de planta quadrada i un corral adossat. El cos principal destinat en origen a
habitatge té coberta de teula àrab a dues aigües i carener paral.lel a la façana principal. Estructura de paredat comú arrebossat i
pintat, amb cantoneres de pedra. A la façana principal és de destacar la presència d'un rellotge de sol en bon estat de
conservació (inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A006000150000OF

ALTRES DADES
La masia apareix documentada en un cens de l'any 1849.
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Es troba envoltat de massa arbustiva en desenvolupament cap a bosc de pi i alzina. Es troba al mig d'un hàbitat
d'interès comunitari no prioritari (9540-Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

Amb tot tipus de vehicles des de la xarxa secundària de carreteres. Disposa d'aparcament per a 25-30 cotxes que
permet estacionar un autocar petit.

Riscos:
Serveis:

Disposa de plaques de captació fotovoltaica. No està conectada a la xarxa d'aigua potable: captació d'aigua
pluvial per a sanitaris i màquines d'aigua per beure. Disposa d'una depuradora biològica per les aigües residuals.

DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antigues construccions ramaderes, actualment amb usos
d'equipament de producció artística. Estructura de pedra comú
i coberta ceràmica.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Vallgrassa
deshabitat

element:
restaurant

lleure

c-54

hotel

Equipament pedagògic per al desenvolupament d'activitats artístiques i culturals.
VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Centre Experimental de les Arts del Parc del Garraf: equipament pedagògic destinat al desenvolupament d'activitats artístiques i
culturals i d'informació i formació al públic en general i a grups escolars.
PROPOSTA
No s'admet la divisió horitzontal mentre la normativa del Pla Especial del Garraf no ho permeti.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça.
Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Es minimitzarà l'impacte derivat de la presència d'instal·lacions adossades a les façanes posterior i lateral. Per la resta
d'aspectes, les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Jaques

element:
UTM: X 404824,008

Y 4573948,292

c-55
plànol

3.4 / 3.5

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

El Pla Especial de l'Espai Natural del Garraf (PENG) -plànol 5- el qualifica com a Zona agrícola i l'inclou al l'inventari
del patrimoni arquitectònic del Garraf (elem. 213).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Està inclòs al Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Conjunt edificat constituït per un habitatge i dos corrals. L'edifici principal és una masia de dues plantes, de forma rectangular
amb cossos afegits. Coberta a dues aigües de teula àrab amb carener paral.lel a façana. Murs de paredat comú arrebossats. Es
detecten les restes d'un antic rellotge de sol a la façana principal. Els corrals consten d'un tancat de pedra i restes de diversos
cossos edificats dels que només es conserven les parets d'un antic habitatge auxiliar. Està en un avançat estat d'enrunament. Es
detecten les restes d'un antic rellotge de sol (inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural).
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A011000050000OR

ALTRES DADES
La masia està documentada des de primers del segle XVIII, mitjançant constància de diferents veïns.
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
(Exp. LOMA 72/1984)
Entorn:

Es troba envoltat de massa arbustiva en desenvolupament cap a bosc de pi i alzina.

Accessibilitat:

Molt difícil accés. Només és accessible a peu.

Riscos:

Incendi.

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antics corrals enrunats. Es conserven les traces i bona part de
les parets de pedra comú.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Jaques

element:

c-55

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
No s'admet la divisió horitzontal mentre la normativa del Pla Especial del Garraf no ho permeti.
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial.
En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de Begues, i prèviament a l'obtenció de la preceptiva
llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que comptarà amb el preceptiu informe
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Per qualsevol intervenció caldrà recuperar i endegar el camí d'accés des de la xarxa pública de camins i l'entorn immediat. Per la
resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Maçana

element:

Pròxim a Camí Ral de Barcelona a Vilafranca

UTM: X 406857,885

Y 4576210,639

c-56
plànol

3.1 / 3.5

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Espai Natural de les Muntanyes del
Massís del Garraf-Zona d'Interès Natural (Clau ENMG-ZIN).

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni
Cultural. Es troba just al perímetre del Parc Natural del Garraf.

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Antiga masia de dues plantes enrunada de la que es conserven bona part de les parets de pedra amb cantoneres de carreus. La
coberta i els forjats estan ensorrats. La façana principal es conserva dempeus i les obertures són clarament visibles. Davant
l'edifici principal hi ha un corral tancat que també es troba enrunat i del que conserven alguns trams de paret. La vegetació ha
colonitzat l'entorn pròxim i l'interior de les edificacions. Es detecten les restes d'un antic rellotge de sol a la façana principal.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

08020A013000070000OY

ALTRES DADES
L'immoble apareix documentat l'any 1.795, però algunes fonts esmenten un assentament des del segle XIV.
Al Mapa planimètric de Begues elaborat per l'Instituto Geogràfico y estadístico l'any 1914 s’observa la presència d'una casa.
Entorn:

Està situat enmig de bosc de pi i alzina. Es troba al mig d'un hàbitat d'interès comunitari no prioritari (9540Pinedes mediterrànies)

Accessibilitat:

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

Riscos:

Incendi. Segons l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, cal esmentar la seva localització propera al traçat d'un curs d'aigua.

Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
Antics corrals enrunat.s Es conserven les traces i bona part de
les parets de pedra comú.

conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
La Maçana

element:

c-56

VALORS (s/. DL. 1/2010)
històric

arquitectònic

ambiental

paisatgístic

social

cap

Per raó del seu origen té valor arqueològic.
Tal com estableixen les "Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals" elaborat pel DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, en aquest assentament s'identifica la planta original, es conserven almenys dues parets formant angle d’alçada
mínima de 2 m; els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2, té una implantació topogràfica
adequada i s’hi accedeix adequadament a través de la xarxa de camins.
PROPOSTA
Caldrà tenir en compte la seva localització en relació als espais naturals protegits a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
actuació sobre les edificacions. En el desenvolupament dels projectes d'intervenció sobre aquest element caldrà valorar amb
major nivell de detall si les edificacions són susceptibles de patir afeccions per inundabilitat o no, i en el seu cas obtenir l'informe
favorable de l'ACA.
El projecte arquitectònic haurà d'incorporar un estudi de les estructures històriques afectades per les actuacions proposades
d'acord amb el fixat a l'article 9 de la normativa del Pla Especial. En absència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de
Begues, i prèviament a l'obtenció de cap llicència, el projecte arquitectònic haurà de ser informat pel Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. En el cas d'intervenció al subsòl, es realitzarà el control i actuació arqueològica adequats que
comptarà amb el preceptiu informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Habitatge familiar rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació dels articles 13 i 14 de la
normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
No és possible cap tipus d'ampliació a la façana principal (sud) de l'edificació principal. La reconstrucció dels corrals no impedirà
la visió de la façana principal des del camí Ral. Per la resta d'aspectes, les dels articles 16 i 17 de la normativa del Pla Especial.
Condicions dels accessos i l'entorn:
Per qualsevol intervenció caldrà endegar l'entorn immediat. Es prendran les mesures correctores necessàries per minimitzar
l'afectació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari en que s'emplaça. Per la resta d'aspectes, les de l'article 18 de la normativa del Pla
Especial.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les de l'article 19 de la normativa del Pla Especial.
ALTRES IMATGES

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Petit Canigó

element:
UTM: X 412020,865

ctra. BV-2041

Y 4575634,022

c-58
plànol

3.2

DADES URBANÍSTIQUES
qualificació:

Pla general de Begues. La MPG-9 (A.Def. 10/12/12) qualifica el sòl com a Zona Forestal (Clau F').

altres:

Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.
Segons l'Institut Geològic de Catalunya, està inclòs dins del polígon de la Geozona Inventariada per la D.G. De
Medi Natural amb el núm. 347, "Eramprunyà-La Desfeta"

DADES EDIFICACIÓ PRINCIPAL
Edifici originàriament destinat a hotel restaurant, encaixat entre la carretera i la muntanya, amb múltiples volums enganxats.
L'edificació s'organitza al voltant d'una terrassa central a l'alçada del primer pis. Els volums són irregulars, i s'accedeix
lateralment. Té alguns elements arquitectònics i ornamentals d'un cert interès.
edat estimada
(anys)

conservació

<50

bo

entre 50 i 100

regular

> 100

dolent

superfície sòl (m2)

superfície sostre (m2)

< 100

< 100

entre 100 i 250

entre 100 i 350

> 250

entre 350 i 700
> 700

Ref.cadastral:

1955201DF1715N0001ZF

ALTRES DADES
Construït l'any 1.927 com a hotel-restaurant. L'any 1968 va obtenir llicència per transformar-se en 7 apartaments i les obres es
van executar.
Entorn:

Està encaixonat entre la carretera al nord i la muntanya amb vegetació de pi i alzina a migdia. Es troba a menys
de 100 metres d'un espai natural protegit.

Accessibilitat:

A peu de carretera BV-2041. L'accés en vehicle rodat des de la carretera és molt dolent.

Riscos:
Serveis:
DADES FINCA I VOLUMS AUXILIARS
conservació construccions
finca
auxiliars
bo
regular
dolent

Sí
No

superfície (m2)
auxiliars
< 100
entre 100 i 250
> 250

USOS ACTUALS
habitatge

agrícola/ramader

turisme rural

altres

deshabitat

restaurant

lleure

hotel

Hi ha mostres evidents de vandalisme.
VALORS (s/. DL. 1/2010)

conservació
auxiliars
bo
regular
dolent

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SNU DE BEGUES
Petit Canigó
històric

arquitectònic

element:
ambiental

paisatgístic

social

c-58
cap

D'acord amb el Decret legislatiu 1/2010, es tracta d'una construcció anterior a l'entrada en vigor del primer instrument de
planejament urbanístic general del municipi que cal preservar per raons històriques i de correcció de l'impacte paisatgístic
negatiu.
PROPOSTA
Amb l'objecte d'establir l'ordenació detallada, prèviament a qualsevol actuació caldrà tramitar un Pla especial urbanístic.
En el cas d'intervenció al subsòl, si aparegués qualsevol resta paleontològica, es realitzarà el control i actuació adequats que
comptarà amb el preceptiu informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Usos admesos:
Hoteler en el medi rural, Establiment de turisme rural, Activitats d'educació en el lleure, Artesanal en el medi rural, Artístic en el
medi rural, Restauració en el medi rural, Equipaments i serveis comunitaris en el medi rural; d'acord a les definicions i regulació
dels articles 13 i 14 de la normativa del Pla Especial.
Condicions d'edificació i ordenació:
Les condicions d'edificació i ordenació es fixaran mitjançant el preceptiu Pla especial urbanístic.
Condicions dels accessos i l'entorn:
El preceptiu pla especial urbanístic haurà de ser informat favorablement per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat
de Catalunya, pel que fa a l'accés des de la BV-2041.
Condicions d'infraestructures de servei:
Les derivades del preceptiu Pla especial urbanístic.
ALTRES IMATGES

llistat d'elements catalogats ordenats per topònim
nom

codi catàleg

COORDENADES UTM

Ca la Marieta / Ca l'Isidre del Barreres

c-08

X: 410248,409

Y: 4577213,910

Cal Batlle Vell, Cal Corberó

c-14

X: 410472,280

Y: 4577331,876

Cal Begues

c-32

X: 411110,905

Y: 4575432,305

Cal Catequero

c-12

X: 410385,741

Y: 4577252,497

Cal Gepet / Cal Gepes

c-04

X: 409315,803

Y: 4577892,544

Cal Gepis

c-42

X: 409882,306

Y: 4575981,467

Cal Pelegrí

c-13

X: 410397,385

Y: 4577248,462

Cal Pepet de la Creu / Cal Pere / Cal Tanet

c-47

X: 408799,453

Y: 4574881,249

Cal Pigat

c-11

X: 410240,30

Y: 4577232,16

Cal Quitèrio

c-38

X: 410051,938

Y: 4574642,407

Cal Ros

c-27

X: 411042,607

Y: 4576419,453

Cal Tafatans / Cal Panduro / Ca l'Estiu

c-10

X: 410231,149

Y: 4577231,422

Cal Talleret

c-02

X: 409205,143

Y: 4576971,678

Cal Vallès

c-37

X: 410105,677

Y: 4574668,624

Can Barreres

c-09

X: 410226,210

Y: 4577223,962

Can Figueres

c-07

X: 409930,268

Y: 4577485,065

Can Grau / Can Grau del Coll

c-29

X: 411722,392

Y: 4576375,256

Can Pau

c-06

X: 409629,974

Y: 4577566,363

Can Pi

c-19

X: 410729,065

Y: 4576570,678

Can Rigol

c-44

X: 409037,904

Y: 4575965,013

Can Sadurní

c-03

X: 409049,460

Y: 4577714,136

Can Serra

c-28

X: 411527,751

Y: 4576460,324

Can Térmens

c-45

X: 408736,336

Y: 4576139,981

Can Vinyes

c-05

X: 409608,415

Y: 4578174,081

Carxol

c-53

X: 406857,835

Y: 4572910,929

Casa de la Creu

c-48

X: 408772,160

Y: 4574778,990

Casa entre l'Alzina i Farfai

c-16

X: 410731,068

Y: 4577187,590

Corral d'en Romagosa

c-52

X: 407312,002

Y: 4573335,174

El Mas Roig

c-46

X: 408944,147

Y: 4575637,434

El Roure

c-35

X: 410255,528

Y: 4575004,513

Farfai / Cal Farfai

c-15

X: 410678,580

Y: 4577483,553

Jaques

c-55

X: 404824,008

Y: 4573948,292

La Casota

c-18

X: 410577,593

Y: 4576881,159

La Clota

c-33

X: 411184,773

Y: 4574589,738457457

Full 1 de 2

nom

codi catàleg

COORDENADES UTM

La Creu / Cal Felip de la Creu

c-49

X: 408758,740

Y: 4574749,420

La Maçana

c-56

X: 406857,885

Y: 4576210,639

La Parellada

c-43

X: 409353,091

Y: 4575906,066

L'Alzina

c-17

X: 410766,767

Y: 4576933,394

Les Borigues

c-51

X: 407529,642

Y: 4574075,834

les casetes del Roure / del Masover

c-34

X: 410297,053

Y: 4574999,908

Les Planes

c-31

X: 412010,776

Y: 4575367,537

Mas Alemany

c-30

X: 412435,124

Y: 4575647,288

Mas Ferrer

c-40

X: 409533,858

Y: 4575611,577

Mas Grau

c-50

X: 408445,694

Y: 4574641,260

Mas Pascual / Cal Rito

c-01

X: 409035,969

Y: 4576868,378

Mas Trabal, Mas Traval

c-36

X: 410295,214

Y: 4574589,738

Pati del Pou Mas

c-41

X: 409996,100

Y: 4575812,92

Petit Canigó

c-58

X: 412020,865

Y: 4575634,022

Puig Moltó, Puigvoltor

c-39

X: 409784,043

Y: 4574693,248

Vallgrassa

c-54

X: 406102,980

Y: 4571354,200

Veïnat de cal Rata

c-23

X: 410631,706

Y: 4576472,378

Veïnat de cal Rata

c-21

X: 410638,890

Y: 4576495,931

Veïnat de cal Rata

c-20

X: 410619,418

Y: 4576487,056

Veïnat de cal Rata

c-22

X: 410631,706

Y: 4576472,378

Veïnat de Cal Taco

c-24

X: 410879,108

Y: 4576485,651

Veïnat de Cal Taco

c-25

X: 410886,771

Y: 4576481,495

Full 2 de 2

llistat d'elements catalogats ordenats per codi
codi catàleg nom

COORDENADES UTM

c-01

Mas Pascual / Cal Rito

X: 409035,969

Y: 4576868,378

c-02

Cal Talleret

X: 409205,143

Y: 4576971,678

c-03

Can Sadurní

X: 409049,460

Y: 4577714,136

c-04

Cal Gepet / Cal Gepes

X: 409315,803

Y: 4577892,544

c-05

Can Vinyes

X: 409608,415

Y: 4578174,081

c-06

Can Pau

X: 409629,974

Y: 4577566,363

c-07

Can Figueres

X: 409930,268

Y: 4577485,065

c-08

Ca la Marieta / Ca l'Isidre del Barreres

X: 410248,409

Y: 4577213,910

c-09

Can Barreres

X: 410226,210

Y: 4577223,962

c-10

Cal Tafatans / Cal Panduro / Ca l'Estiu

X: 410231,149

Y: 4577231,422

c-11

Cal Pigat

X: 410240,30

Y: 4577232,16

c-12

Cal Catequero

X: 410385,741

Y: 4577252,497

c-13

Cal Pelegrí

X: 410397,385

Y: 4577248,462

c-14

Cal Batlle Vell, Cal Corberó

X: 410472,280

Y: 4577331,876

c-15

Farfai / Cal Farfai

X: 410678,580

Y: 4577483,553

c-16

Casa entre l'Alzina i Farfai

X: 410731,068

Y: 4577187,590

c-17

L'Alzina

X: 410766,767

Y: 4576933,394

c-18

La Casota

X: 410577,593

Y: 4576881,159

c-19

Can Pi

X: 410729,065

Y: 4576570,678

c-20

Veïnat de cal Rata

X: 410619,418

Y: 4576487,056

c-21

Veïnat de cal Rata

X: 410638,890

Y: 4576495,931

c-22

Veïnat de cal Rata

X: 410631,706

Y: 4576472,378

c-23

Veïnat de cal Rata

X: 410631,706

Y: 4576472,378

c-24

Veïnat de Cal Taco

X: 410879,108

Y: 4576485,651

c-25

Veïnat de Cal Taco

X: 410886,771

Y: 4576481,495

c-27

Cal Ros

X: 411042,607

Y: 4576419,453

c-28

Can Serra

X: 411527,751

Y: 4576460,324

c-29

Can Grau / Can Grau del Coll

X: 411722,392

Y: 4576375,256

c-30

Mas Alemany

X: 412435,124

Y: 4575647,288

c-31

Les Planes

X: 412010,776

Y: 4575367,537

c-32

Cal Begues

X: 411110,905

Y: 4575432,305

c-33

La Clota

X: 411184,773

Y: 4574589,738457457

c-34

les casetes del Roure / del Masover

X: 410297,053

Y: 4574999,908

Full 1 de 2

codi catàleg nom

COORDENADES UTM

c-35

El Roure

X: 410255,528

Y: 4575004,513

c-36

Mas Trabal, Mas Traval

X: 410295,214

Y: 4574589,738

c-37

Cal Vallès

X: 410105,677

Y: 4574668,624

c-38

Cal Quitèrio

X: 410051,938

Y: 4574642,407

c-39

Puig Moltó, Puigvoltor

X: 409784,043

Y: 4574693,248

c-40

Mas Ferrer

X: 409533,858

Y: 4575611,577

c-41

Pati del Pou Mas

X: 409996,100

Y: 4575812,92

c-42

Cal Gepis

X: 409882,306

Y: 4575981,467

c-43

La Parellada

X: 409353,091

Y: 4575906,066

c-44

Can Rigol

X: 409037,904

Y: 4575965,013

c-45

Can Térmens

X: 408736,336

Y: 4576139,981

c-46

El Mas Roig

X: 408944,147

Y: 4575637,434

c-47

Cal Pepet de la Creu / Cal Pere / Cal Tanet

X: 408799,453

Y: 4574881,249

c-48

Casa de la Creu

X: 408772,160

Y: 4574778,990

c-49

La Creu / Cal Felip de la Creu

X: 408758,740

Y: 4574749,420

c-50

Mas Grau

X: 408445,694

Y: 4574641,260

c-51

Les Borigues

X: 407529,642

Y: 4574075,834

c-52

Corral d'en Romagosa

X: 407312,002

Y: 4573335,174

c-53

Carxol

X: 406857,835

Y: 4572910,929

c-54

Vallgrassa

X: 406102,980

Y: 4571354,200

c-55

Jaques

X: 404824,008

Y: 4573948,292

c-56

La Maçana

X: 406857,885

Y: 4576210,639

c-58

Petit Canigó

X: 412020,865

Y: 4575634,022

Full 2 de 2

