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1. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE. 
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 Núm. en plànol 
Núm. Nom de la casa Ref. Fitxa Catàleg 

Masies SNU 
Ref. Fitxa Catàleg  

PEPAUC 
1 Mas Calent C-1 -- 
2 Cal Pujol C-2 -- 
3 Cal Joan de Puigvertí C-3 -- 
4 Cal Seve C-4 -- 
5 Cal Cabra C-5 -- 
6 Cal Cisco Riera C-6 -- 
7 Cal Vilanova C-7 -- 
8 La Casa Vermella C-8 -- 
9 Les Palmeres C-9 -- 
10  C-10 -- 
11 Cal Xicarrot C-11 -- 
12  C-12 -- 
13 Cal Sadurní C-13 -- 
14 Cal Romagosa C-14 -- 
15 Ca l’Alemany C-15 -- 
16 El Maset C-16 -- 
17  C-17 -- 
18 La Gravera C-18 -- 
19 Mas Soler C-19 -- 
20 Can Teclo C-20 -- 
21 Corral el Papiol -- F 
22 Masia el Papiol -- E 
23 Can Rateta C-21 -- 
24 Cal Cruset C-22 -- 
25 Cal Ponet C-23 -- 
26 Cal Julio C-24 -- 
27 Cal Pau Sicart C-25 -- 
28  C-26 -- 
29 Cal Pinyol C-27 -- 
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MAS CALENT Fitxa 1 
 C1    
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=385611m  y=4572668m 
Dades Cadastrals : Pol. 3, Parcel·la: 49 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Es desconeix l’antiguitat de l’edificació principal. És de planta baixa i pis. Els murs  són 
de mamposteria  arrebossats i coberta de teula ceràmica a dos aigües. Té un volum  
annex de construcció posterior, de  planta baixa i parets d’obra de fàbrica amb algunes 
parts arrebossades. Tant l’entorn com la vegetació es troben descuidats. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable, en una lleugera pendent. Qualificada com 
a zona agrícola d’interès paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Està en desús. 
Titularitat: privada.  
 
1.3Estat de conservació de el immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en estat de semi-ruïna. Possibles problemes estructurals. Necessitat de 
reformar general. El conjunt no es troba en situació de risc d’incendi o d’inundació. 
Massa boscosa més propera a més de 100m de la casa.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic de terra en bon estat, a excepció de 
l’últim tram d’uns 20 m., d’accés exclusiu a la finca, que necessita ser netejat. 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi. Només s’admet nova edificació i/o divisió 
horitzontal, en el cas del previ enderroc o transformació del cobert. Qualsevol 
intervenció ha de tenir especial cura de les condicions paisatgístiques de l’entorn.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
Volum principal a preservar. Les futures ampliacions mai taparan la façana principal. 
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
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CAL PUJOL Fitxa 2
  C2 
    
 
Nucli o  indret: La Llacuneta 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=385191m  y=4571872m 
Dades cadastrals : Pol. 3, Parcel·la: 29 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2      
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal data del 1910 aproximadament. És un edifici de planta baixa i pis. 
Les parets originals són de mamposteria arrebossada, i la coberta, de teula ceràmica a 
dos aigües. Té dos coberts adossats de construcció posterior,  tots de  planta baixa. 
Un amb coberta ceràmica i l’altre amb coberta de fibrociment, ambdós a una aigua. El 
conjunt està envoltat de vinyes amb un entorn ben arreglat 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Primera residencia amb una petita explotació agrícola destinada al consum propi. 
Titularitat: Josep Pujol. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Tant l’habitatge com el cobert es troben en bon estat de conservació. 
Disposa de subministrament elèctric, connexió telefònica, no té aigua potable, 
s’abasten d’un pou de la finca, i disposen d’una fossa sèptica. 
La casa i la antiga masia no es troben en situació de risc d’incendi o inundació.  
Al costat del nucli urbà de la Llacuneta. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic de terra, amb molta vegetació i que 
caldria netejar.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi. Només s’admet nova edificació i/o divisió 
horitzontal, en el cas del previ enderroc o transformació del cobert amb coberta 
d’uralita a l’est del volum principal. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la 
component paisatgística de l’entorn.  
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3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar.  Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, 
amb una superfície mínima de 130 m2 per unitat. 
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CAL JOAN DE PUIGVERTÍ  Fitxa 3
   C3 
   
 
Nucli o  indret: La Llacuneta 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=385250m  y=4571873m 
Dades cadastrals : Pol. 3, Parcel·la: 28 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal es de planta baixa i pis, amb parets de mamposteria arrebossada 
i coberta de teula ceràmica a dos aigües, data aproximadament del 1928. Té adossats 
dos cossos en planta baixa i coberta de teula ceràmica a una aigua.  
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge de segona residencia. 
Titularitat: Josep Mª Canyes. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
La antiga masia es troba en un bon estat de conservació, caldria només arreglar els 
revestiments de la façana. Disposa de subministrament elèctric, no té aigua potable, 
s’abasten de pous de la finca, i disposen d’una fossa sèptica. 
No es troben en situació de risc d’incendi o inundació.  
Al costat del nucli urbà de la Llacuneta. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic no pavimentat. Compartit amb Cal 
Pujol. El seu estat de conservació és millorable. Es necessari arreglar la vegetació per 
facilitar el pas de vehicles.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% només admissible en els supòsits d’activitats d’interès 
vinculades al medi. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component 
paisatgística del conjunt conformat a l’entorn de l’era. 
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3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
A preservar el volum de l’edificació principal. Les futures ampliacions mai taparan la 
façana principal i es tindrà especial cura de les condicions paisatgístiques de l’entorn.  
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
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CAL SEVE  Fitxa 4 
  C4 
   
 
Nucli o  indret: El Foix 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=384532m  y=4571649m 
Dades cadastrals: Pol. 3, Parcel·la: 2 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1          
Protecció actual: cap 
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DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal en planta baixa i pis es de construcció antiga de mamposteria 
arrebossada i coberta de teula ceràmica a dos aigües, data aproximadament del 1930 i 
te adossats diferents coberts conformant un volum allargat; alguns d’ells d’estructura 
metàl·lica i coberta d’uralita a una aigua.  
Es troba situada entre la N-340 i el polígon industrial el Foix 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
És habitatge de primera residencia amb una petita explotació agrícola-ramadera 
destinada al consum propi.  
Titularitat: Julio Boix. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació. Disposa de subministrament elèctric, no té 
aigua potable, s’abasten d’un pou de la finca, i disposen de xarxa de sanejament i 
connexió telefònica. 
El conjunt no es troba en situació de risc d’incendi o inundació. No hi ha masses 
boscoses properes.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic en bon estat i asfaltat.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 50% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi. Només s’admet nova edificació i/o divisió 
horitzontal, en el cas del previ enderroc o transformació dels coberts amb coberta 
d’uralita, situats als extrems est i oest del conjunt.  
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3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
Preservar el volum de l’antiga masia. Es tindrà especial cura de les condicions 
paisatgístiques de l’entorn. Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una 
superfície mínima de 130 m2 per unitat. 
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CAL CABRA  Fitxa 5 
  C5 
   
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=384582m  y=4571858m 
Dades cadastrals:Pol. 3, Parcel·la: 5  
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1                
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal es de planta baixa i pis, amb parets de mamposteria arrebossada 
i coberta de teula ceràmica a dos aigües. Té adossat uns cossos de planta baixa i pis 
amb parets de mamposteria arrebossada i coberta ceràmica a una aigua, així com un 
cobert de construcció posterior amb parets d’obra de fàbrica i coberta d’uralita. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Se’n desconeix l’ús actual. 
Titularitat: privada familiar. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en un bon estat de conservació.  
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació.  
Situada al costat de la N-340. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic en estat regular, provinent de la N-
340, on té una connexió molt perillosa. 
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 50% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi. Només s’admet nova edificació i/o divisió 
horitzontal en el cas del previ enderroc o transformació dels coberts amb coberta 
d’uralita.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
Preservar el volum de l’antiga masia. 
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
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CAL CISCO RIERA Fitxa 6
 C6 
  
  
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar 
 

Coordenades UTM: x=384718m  y=4572101m 
Dades cadastrals: Pol. 2, Parcel·la: 32 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2                      
Protecció actual: cap 
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1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal, de construcció antiga de mamposteria i coberta ceràmica a dos 
aigües, es de planta baixa i pis. 
Té un  cobert adossat de planta baixa. 
Es troba situat entre la N-340 i el traçar de l’AVE, molt a prop del nucli urbà de les 
casetes de Puigmoltó. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
  
1.2. Ús actual i titularitat:  
Primera residència.  
Titularitat: privada familiar.  
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació.  
Disposa de subministrament elèctric, aigua potable, xarxa de sanejament i connexió 
telefònica. 
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació.  
Es troba just al costat de la N-340. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa per la N-340, i es una mica perillós. 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
A preservar el volum principal. Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una 
superfície mínima de 130 m2 per unitat. 
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CAL VILANOVA  Fitxa 7 
  C7 
   
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=384696m  y=4572129m 
Dades cadastrals : Pol. 2, Parcel·la: 33  
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació és de planta baixa i pis amb murs de mamposteria arrebossada i coberta 
de teula ceràmica a dos aigües, data aproximadament del 1914. El conjunt es 
completa amb dos magatzems del 1988, construïts amb blocs de formigó i coberta 
ceràmica a dos aigües. 
Es troba situat entre la N-340 i el traçar de l’AVE, molt a prop del nucli urbà de les 
casetes de Puigmoltó. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge permanent, vinculat a la venta de vins i caves.  
Titularitat: Maria Rosa Vilanova i Muntaner 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació.  
Disposa de subministrament elèctric, aigua potable, xarxa de sanejament i connexió 
telefònica. 
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa per la N-340, i es una mica perillós. 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
A preservar el volum principal. 
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per unitat.
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LA CASA VERMELLA  Fitxa 8 
  C8 
   
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=384127m  y=4572166m 
Dades cadastrals: Pol. 1, Parcel·la: 29 
Qualificació del sòl:  zona forestal, clau B1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació és de planta PB+1. Els murs son de construcció antiga de mamposteria i la 
coberta de teula ceràmica a dos aigües. Té dos volums secundaris de planta baixa, un 
de construcció antiga de mamposteria i coberta ceràmica a una aigua i l’altre construït 
posteriorment, de planta baixa amb parets d’obra ceràmica i cobertes d’uralita. Té una 
piscina a la part posterior. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona forestal de 
protecció, clau B1, l’accés a la finca pertany al terme municipal de Castellet i la Gornal.  
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Es tracta de l’antiga casa pairal de Camp Joliu, es habitatge de 2ona residencia. 
Titularitat: Antonia Màrquez.  
 
1.3Estat de conservació del immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en un bon estat de conservació amb l’entorn ben arreglat. 
Disposa de subministrament elèctric, suposem que no disposa d’aigua potable i hi ha 
pous a la finca, tenen una fossa sèptica. 
Es troba en situació de risc d’incendi ja que es troba en l’extrem d’una massa boscosa.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic no pavimentat. 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi i en cap cas s’adossarà a l’edifici principal. 
Només s’admet nova edificació i/o divisió horitzontal, en el cas del previ enderroc o 
transformació dels coberts situats al nord-oest del volum principal. Qualsevol 
intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística de l’entorn. 
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3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
Volum principal a preservar. Les futures ampliacions mai taparan la façana principal i 
es tindrà especial cura de les condicions paisatgístiques de l’entorn.  
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
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LES PALMERES    Fitxa  9 
  C9 
  
  
 
Nucli o  indret: Les casetes de puigmoltó 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=384641m  y=4572423m   
Dades cadastrals: Pol. 1, Parcel·la: 14 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2                    
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal és de planta baixa i pis, de construcció antiga de mamposteria 
arrebossada i coberta de teula ceràmica a dos aigües. Era l’antiga masoveria de la 
Masia de Puigmoltó. Té un volum adossat de construcció antiga amb coberta de teula 
ceràmica a una aigua.  
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge permanent, no vinculat a l’explotació agrícola-ramadera de la finca.  
Titularitat: Anna Oliveras Rosell 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació.  
Disposa de subministrament elèctric, no té aigua potable, s’abasten de pous de la 
finca, disposen d’una fossa sèptica i no tenen connexió telefònica. 
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’una pista púbica no pavimentada, en bon estat de 
conservació.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
Volum principal a preservar. Les futures ampliacions mai taparan la façana principal i 
es tindrà especial cura de les condicions paisatgístiques de l’entorn. Es permet la 
divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per unitat. 
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  Fitxa 10
  C10
   
  
 
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=383718m  y=4571039m 
Dades cadastrals : Pol. 17, Parcel·la: 32 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal es de planta baixa amb coberta plana. Hi ha diversos coberts de 
construcció senzilla i coberta d’uralita en mal estat de conservació. 
El conjunt es troba envoltat de vinyes.  
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Se’n desconeix l’ús i la titularitat. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació però amb l’entorn descuidat. 
Es desconeixen els serveis que té 
El conjunt es troba envoltat de vinyes.  
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través del camí del cementiri que està asfaltat i en bon estat. 
El camí privat d’accés a la casa està desdibuixat.  
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 50% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi i el previ enderroc de tots els coberts. Es tindrà 
especial cura de les condicions paisatgístiques de l’entorn.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat, només admissible en el cas del previ enderroc dels coberts anteriorment 
esmentats. 
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CAL XICARROT/ LES TAPIES                              Fitxa 11  
                                                                                                       C11
    
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=383826m  y=4570912m 
Dades cadastrals: Pol. 17, Parcel·la: 49 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Edificació principal de construcció antiga de mamposteria, es de planta baixa i pis. 
Està envoltada de vinyes. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Està abandonada. 
Se’n desconeix la titularitat. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
L’immoble està abandonat, li manquen les finestres i l’interior està enderrocat  
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través del camí del cementiri que està asfaltat i en bon estat. 
El camí privat d’accés a la casa està desdibuixat.  
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi. En el cas de nova edificació, aquesta haurà 
d’anar adossada al volum principal, i mai taparà la façana principal.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
A preservar el volum. Es tindrà especial cura de les condicions paisatgístiques de 
l’entorn. 
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
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  Fitxa 12
  C12
   
  
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=383497m  y=4569617m 
Dades cadastrals: Pol. 9, Parcel·la: 1 
Qualificació del sòl: el volum principal es troba en zona 

agrícola, clau A1; la resta de la parcel·la 
es troba dintre del sector J, can Vies       

Protecció actual: cap 
 
 
 

 

 
 

 



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Arboç 
Text refós 
Catàlegs 

Maig 2009 
 
 

 

Catàlegs  Pàgina 40 
 

1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Es tracta d’un  sol volum d’obra de fàbrica arrebossada i coberta ceràmica a dos 
aigües que data del 1972. Es de planta baixa i està envoltat per la parcel·la, tancada i 
en bon estat 
L’habitatge es troba situat dins de sòl no urbanitzable. Qualificat com a zona agrícola 
clau A1., la resta de la parcel·la es troba dintre del sector J, Can Vies. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
S’usa com a primera residencia.  
Titularitat: Alberch. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació. 
Disposa de subministrament elèctric, aigua potable, xarxa de sanejament i connexió 
telefònica. 
Situada molt a prop del nucli urbà de l’Arboç. 
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un carrer asfaltat i en bon estat.  
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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CAL SADURNÍ  Fitxa 13
  C13
   
  
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=383646m  y=4569687m 
Dades cadastrals: Pol. 6, Parcel·la: 64 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal es d’obra de fàbrica amb coberta de teula ceràmica a quatre 
aigües, de planta baixa i pis, que data del 1965. 
Té dos volums aïllats, un molt gran d’obra de fàbrica arrebossada i coberta d’uralita a 
dos aigües, era un antic galliner ara en desús. L’altre es un petit cobert d’uralita. 
Situada molt a prop del nucli de l’Arboç, i envoltada per la parcel·la delimitada 
perimetralment i en bon estat de conservació. 
Té una piscina a la part de davant. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge permanent. 
Titularitat: Salvador Sadurní.  
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació.  
Disposa de subministrament elèctric, aigua potable, connexió telefònica i una fossa 
sèptica. 
No es troben en situació de risc d’incendi o inundació. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa directament desde la carretera de Castellet, l’accés es perillós.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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CAL ROMAGOSA  Fitxa 14
  C14
   
  
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=383756m  y=4569640m 
Dades cadastrals: Pol. 6, Parcel·la 74 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació és de planta baixa, data aproximadament del 1970, es d’obra de fàbrica 
arrebossada i coberta de teula ceràmica a 4 aigües. Té un volum adossat de planta 
baixa de igual construcció que el volum principal. 
Situada molt a prop del nucli de l’Arboç, i envoltada per la parcel·la tancada i en bon 
estat de conservació. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge de primera residencia. 
Titularitat: Josep Mª Romagosa.  
 
1.3Estat de conservació del immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en un bon estat de conservació 
Disposa de subministrament elèctric, aigua potable, connexió telefònica i té una fossa 
sèptica. 
No es troba en situació de risc d’incendi. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa directament desde la carretera de Castellet i es molt perillós. 
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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CA L‘ALEMANY  Fitxa 15
  C15
   
  
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=383732m  y=4569887m 
Dades cadastrals : Pol. 6, Parcel·la 57  
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació és de planta baixa i pis, d’obra de fàbrica a parts vista a parts arrebossada 
i coberta de teula ceràmica a dos aigües.  
Té un volum aïllat de construcció similar a l’edificació principal, de planta baixa. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Se’n desconeix l’ús i la titularitat. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació.  
Es desconeixen els serveis de que disposa. 
No es troben en situació de risc d’incendi o inundació. Massa boscosa més propera a 
més de 50m de la casa 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic asfaltat en bon estat, disposa d’un 
petit aparcament a l’entrada de la finca.  
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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EL MASET  Fitxa 16
  C16
   
  
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=383963m  y=4569786m 
Dades cadastrals : Pol. 6, Parcel·la: 51 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Es tracta d’un conjunt de volums. L’edificació principal es un volum rectangular de 
construcció antiga de mamposteria arrebossada i pintada, amb coberta plana. 
Hi ha dos volums aïllats: un hivernacle de plàstic i un cobert de construcció posterior 
amb coberta de teula ceràmica. 
El conjunt es troba envoltat per la parcel·la tancada i ben arreglada. 
Hi ha una piscina a la part posterior. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge de segona residencia amb un hivernacle per a l’explotació agrícola.  
Titularitat: privada familiar 
 
1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
El conjunt es troba en bon estat de conservació. 
Disposa de subministrament elèctric, no té aigua potable, s’abasten de pous de la 
finca, disposen d’una fossa sèptica i connexió telefònica. 
No es troben en situació de risc d’incendi o inundació. Massa boscosa més propera a 
més de 50m de la casa 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic asfaltat i en bon estat.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi.. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
Es preservarà el volum principal. 
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
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   Fitxa 17
  C17
   
  
 
Nucli o  indret: Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM: x=383171m  y=4569959m 
Dades cadastrals: Pol. 17, Parcel·la 86 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Es tracta d’un  sòl volum procedent de la unió de diferents cossos. L’edificació és 
d’obra de fàbrica, només de planta baixa i data aproximadament del 1970.  
El conjunt es troba envoltat per la parcel·la tancada i arreglada. 
Molt a prop del nucli urbà de l’Arboç 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge de primera residencia amb un hort.  
Titularitat:   
- Meitat indivisa: Francisca Labay 
- Meitat indivisa: Vicente-Eduardo Iglesias Ruiz, Montserrat Iglesias Ruiz i Beatriz 
Iglesias Ruiz. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
El conjunt es troba en bon estat de conservació. 
Disposa de subministrament elèctric, aigua potable, disposen d’una fossa sèptica i 
connexió telefònica. 
No es troben en situació de risc d’incendi o inundació. Massa boscosa més propera a 
més de 50m de la casa 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un caminet de terra procedent de la carretera de 
l’Arboç a Banyeres del Penedès, aquesta connexió té bastant de pendent. 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
S’admetrà exclusivament la divisió horitzontal en dos finques independents. 
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LA GRAVERA  Fitxa 18      
  C18 

   
 
 
Nucli o  indret: L’Arboç  
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=384776m  y=4570137 
Dades cadastrals : Pol. 6, Parcel·la: 140,141,142,143,144 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
S’intueix un conjunt format per diversos volums adossats (inaccessible). 
L’edificació es troba envoltada per vegetació. 
La parcel·la està delimitada perimetralment. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
  
1.2. Ús actual i titularitat:  
Se’n desconeix l’ús i la titularitat 
 
1.3.Estat de conservació del immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Suposem que: disposa de subministrament elèctric,  no té aigua potable, hi ha pous a 
la finca, i una fossa sèptica.  
No es troben en situació de risc d’incendi o inundació. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic no pavimentat, en bon estat. 
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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MAS SOLER   Fitxa 19
  C19  

   
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 

Identificació al plànol de la casa a preservar  
 

Coordenades UTM:x=383350m  y=4568999m 
 
DADES CADASTRALS : Pol. 9, Parcel·la: 58  
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Es tracta d’un conjunt de volums adossats. Se’n desconeix la data de l’edificació 
principal, va ser reformada interiorment el 2003. L’edificació principal es de PB+2, de 
mamposteria arrebossada i coberta de teula ceràmica a dos aigües. Té adossat uns 
coberts de planta baixa i coberta de teula ceràmica. 
El conjunt es troba envoltat per camps de fruiters i vinyes. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge de segona residència, tenen arrendats els camps. Les vinyes i els cereals es 
comercialitzen, i la fruita es destina a consum propi. 
Titularitat: Fernando Soler 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en un bon estat de conservació.  
Disposa de subministrament elèctric, aigua potable, i tenen una fossa sèptica. 
No es troben en situació de risc d’incendi.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí de terra en bon estat.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual,només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi i en cap cas s’adossarà a l’edifici principal.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
Es preservarà el volum principal de l’habitatge. Les futures ampliacions mai taparan la 
façana principal i es tindrà especial cura de les condicions paisatgístiques de l’entorn. 
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
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CAL TECLO  Fitxa 20
  C20
   
  
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=383258m  y=4568879m 
Dades cadastrals: Pol. 9, Parcel·la 79 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Edificació principal es de planta baixa, i data del 1960 aproximadament, amb parets de 
mamposteria arrebossada i coberta de teula ceràmica a dos aigües. Té adossats uns 
cossos de planta baixa amb parets també de mamposteria i cobertes de teula 
ceràmica.  
El conjunt esta envoltat a la part posterior per la parcel·la tancada i ben arreglada i a la 
part anterior per vinyes. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge permanent, vinculat a l’explotació, externa, agrícola de la finca. 
Titularitat: Teresa Pinyol Pujol. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en un bon estat de conservació.  
Disposa de subministrament elèctric, té aigua potable, i disposen d’una fossa sèptica. 
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació. Massa boscosa més propera a 
més de 50m de la casa.    
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic de terra en bon estat. 
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet la divisió horitzontal. 
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CORRAL DEL PAPIOL  Fitxa 21
  F 
    
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 
 
Coordenades UTM:x=383178m  y=4571320m 
 
DADES CADASTRALS : Pol. 16, Parcel·la: 4 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
   
Veure el PLA ESPECIAL I CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I 
URBANÍSTIC DE L’ARBOÇ 
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MASIA EL PAPIOL  Fitxa 22
  E 
   
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 
 
Coordenades UTM:x= 383144m  y= 4571391m 
 
DADES CADASTRALS : Pol. 15, Parcel·la: 36 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2  
Protecció actual: cap 
 
Veure el PLA ESPECIAL I CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I 
URBANÍSTIC DE L’ARBOÇ 
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CAN RATETA  Fitxa 23
  C21
   
  
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x= 382792m  y= 4570931m 
Dades cadastrals : Pol. 19, Parcel·la 7 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A2 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal és de planta baixa amb parets d’obra de fàbrica arrebossada i 
coberta de teula ceràmica a dos aigües. Té un volum adossat i un altre aïllat d’igual 
construcció de l’edificació principal.  
L’edificació està envoltada de vinyes, i la parcel·la està delimitada perimetralment. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola d’interès 
paisatgístic identitari, clau A2. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Explotació agrícola de la finca.  
Titularitat: Joan Montoliu.  
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació, va ser reformat el 1988. 
Disposa de subministrament elèctric, no té aigua potable, s’abasten de pous de la 
finca, i disposen d’una fossa sèptica. 
No es troba en situació de risc d’incendi o inundació. Massa boscosa més propera a 
més de 50m de la casa. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí privat no pavimentat  però en bon estat, 
procedent d’un camí públic de terra que caldria netejar.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% del sostre actual, només admissible en els supòsits 
d’activitats d’interès vinculades al medi.  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
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Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
 
 

CAL CRUSET  Fitxa 24
  C22
    
 
Nucli o  indret:L’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=382493m  y=4570519 
Dades cadastrals : Pol. 14, Parcel·la 10 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual:cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació és de planta baixa, i una petita part de planta baixa i pis, data 
aproximadament del 1963 i es d’obra de fàbrica, arrebossada i pintada, amb coberta 
de teula ceràmica a dos aigües en la part de PB+1, i coberta plana en la part on 
només es planta baixa. El conjunt es completa amb 5 volums més: coberts i antigues 
granges, d’obra de fàbrica arrebossada i coberta d’uralita a una aigua 
La parcel·la esta delimitada perimetralment i en un estat de conservació regular. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge permanent, les granges estan en desús. 
Titularitat: CIMALSA 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble bon estat de conservació.  
Disposa de subministrament elèctric, no té aigua potable, s’abasten de pous de la 
finca, i disposen d’una fossa sèptica. 
No es troben en situació de risc d’incendi o inundació.  
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic no pavimentat, que caldria netejar.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 50% del sostre actual dels coberts, només admissible en els 
supòsits d’activitats d’interès vinculades al medi. Només s’admet nova edificació i/o 
divisió horitzontal, en el cas del previ enderroc o transformació dels coberts.  
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt 
conformat a l’entorn de l’era.  
  



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Arboç 
Text refós 
Catàlegs 

Maig 2009 
 
 

 

Catàlegs  Pàgina 65 
 

3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’observa cap element a preservar. 
Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, amb una superfície mínima de 130 m2 per 
unitat. 
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CAL PONET  Fitxa 25
  C23
   
  
 
Nucli o  indret: L’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x= 381932m  y= 4570344m 
Dades cadastrals: Pol. 13, Parcel·la 19,61 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
L’edificació principal és de planta baixa i pis amb parets d’obra de fàbrica arrebossada 
i coberta de teula ceràmica quatre aigües. Data aproximadament del 1980. Té dos 
volums adossats d’igual construcció de l’edificació principal, però amb coberta a dos 
aigües.  
La parcel·la està delimitada perimetralment i en molt bon estat de conservació. 
Esta a prop del nucli urbà de Banyeres del Penedès  
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Primera residencia vinculada a l’explotació agrícola de les vinyes.  
Titularitat: Josep Cortiada Coll.  
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació. 
Disposa de subministrament elèctric, té aigua potable procedent de Banyeres del 
Penedès, disposen d’una fossa sèptica i connexió telefònica. 
La massa boscosa mes propera esta a uns 30 m., i està travessada per una línia 
elèctrica, presenta un risc moderat d’incendi. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través del camí de l’Arboç a Banyeres del Penedès que està 
en mal estat i caldria arreglar-lo, disposen d’un accés privat asfaltat des de la carretera 
de l’Arboç a Banyeres del Penedès.  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
Manteniment del volum aparent. Es pot refer el interior. Susceptibilitat d’ampliació de 
l’edificació existent un 10% només admissible en els supòsits d’activitats d’interès 
vinculades al medi.  
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3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. Es permet la divisió horitzontal en 2 unitats, 
amb una superfície mínima de 130 m2 per unitat. 



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Arboç 
Text refós 
Catàlegs 

Maig 2009 
 
 

 

Catàlegs  Pàgina 70 
 



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Arboç 
Text refós 
Catàlegs 

Maig 2009 
 
 

 

Catàlegs  Pàgina 71 
 

CAL JULIO  Fitxa 26
  C24
   
  
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=381952m  y=4570300m 
Dades cadastrals: Pol. 13, Parcel·la 20 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Es tracta d’un sol volum en planta baixa i coberta a quatre aigües, amb un cobert 
adossat. És d’obra de fàbrica arrebossada i coberta de teula ceràmica. 
L’edificació es troba envoltada per la parcel·la, que està delimitada perimetralment 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge de segona residència. 
Titularitat: privada familiar. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació. 
Disposa de subministrament elèctric, té aigua potable procedent de Banyeres del 
Penedès, disposen d’una fossa sèptica i connexió telefònica. 
La massa boscosa mes propera esta a uns 30 m., i està travessada per una línia 
elèctrica, presenta un risc moderat d’incendi. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través del camí de l’Arboç a Banyeres del Penedès que està 
en mal estat i caldria arreglar-lo, disposem d’un accés privat asfaltat, propietat de Cal 
Ponet, des de la carretera de l’Arboç a Banyeres del Penedès.  
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions  
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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CAL PAU SICART  Fitxa 27
  C25
   
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM: x=382430m  y=4570387m 
Dades cadastrals: Pol. 14, Parcel·la 6 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Edificació principal amb planta baixa i pis, està construïda amb parets d’obra de fàbrica 
arrebossada i coberta plana, se’n desconeix la data de construcció.  
Hi ha un volum allargat davant de l’edificació principal, de construcció similar a 
l’edificació principal. 
El conjunt es troba envoltat per la parcel·la, que està delimitada perimetralment. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge de 2ona residència. 
Titularitat privada familiar. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació.  
Se’n desconeixen els serveis de que disposa. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa directament des de la carretera de l’Arboç a Banyeres del 
Penedès, la connexió es perillosa.  
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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  Fitxa 28
  C26
   
 
Nucli o  indret: l’Arboç 
Adreça postal: 
Coordenades UTM: x=382347m  y=4569440m 
Dades cadastrals: Pol. 18, Parcel·la 21 
Qualificació del sòl: zona agrícola, clau A1 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
Es desconeix  la volumetria (inaccessible). 
La parcel·la està delimitada perimetralment. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona agrícola, clau A1. 
 
1.2. Ús actual i titularitat:  
Habitatge 
Titularitat: Andreu Suriol Ribé. 
 
1.3Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Immoble en bon estat de conservació.  
Se’n desconeixen els serveis de que disposa. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic pavimentat, en bon estat. 
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual.  
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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CAL PINYOL  Fitxa 29
 C27   
 
  
Nucli o  indret: L’Arboç  
Adreça postal: 
Coordenades UTM:x=383126m  y=4569154 
Dades cadastrals: Pol. 9, Parcel·la 120 
Qualificació del sòl: zona de conreu, clau 9 
Protecció actual: cap 
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1.DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL : 
1.1.Descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic: (tipologia i entorn actual)  
S’intueix un conjunt format per diversos volums adossats (inaccessible). 
L’edificació es troba per la parcel·la, que està delimitada perimetralment. 
Es troba situada dins de sòl no urbanitzable. Qualificada com a zona de conreu, clau 9. 
  
1.2. Ús actual i titularitat:  
Se’n desconeix l’ús i la titularitat 
 
1.3.Estat de conservació del immoble o conjunt, serveis i situació de risc: 
Suposem que: disposa de subministrament elèctric,  no té aigua potable, hi ha pous a 
la finca, i una fossa sèptica.  
No es troben en situació de risc d’incendi o inundació. 
 
1.4.Accessibilitat des dels camins públics: 
L’accés a la finca es fa a través d’un camí públic no pavimentat, en bon estat. 
 
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
L’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé 
equidistants que facilita l’explotació i control del medi. L’ocupació permanent de la 
masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi.  
 
 
3.DETERMINACIONS NORMATIVES: 
3.1.Volumetria: 
Manteniment de l’actual. 
 
3.2.Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC: 
Es poden rehabilitar tots els volums. S’admet habitatge familiar, explotació agrícola, 
masoveria, hostaleria rural i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural. 
 
3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres 
limitacions: 
No s’estableixen altres limitacions que les establertes en l’article 50.3 LUC 
 
3.4. Condicions d’ordenació . edificació, serveis i accés: 
No s’admeten ampliacions. 
 
3.5. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: 
No s’aprecia cap element a preservar. 
No s’admet divisió horitzontal. 
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2. INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE. 
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Núm. Nom de la casa Tipus d’edificació Núm. en plànol 

1 La Caseta del Vermell 
(cobert) 

Tradicional I-1 

2 Vivers amb 
hivernacles 

No tradicional 
explotació 

I-2 

3 Gasolineres No tradicional 
explotació 

I-3 
 

4 Venta de Caravanes No tradicional 
eplotació 

I-4 

5 Camp Joliu (centre 
concertat) 

Tradicional 
explotació 

A 

6 Cobert No tradicional I-5 
7 Cobert per a eines No tradicional  

explotació 
I-6 

8 Cobert per a eines No tradicional 
explotació 

I-7 

9 Cobert No tradicional I-8 
10 Depuradora No tradicional I-9 
11 Cobert No tradicional I-10 
12 Estació de gas No tradicional  I-11 
14 Ermita St. Ponç Tradicional D 
15 Corral del Papiol No tradicional 

explotació 
I-12 

16 Torre medieval (el 
Papiol) 

Tradicional 
 

G 

17 Celler (el Papiol) Tradicional  I-13 
18 Casa a mig construir i 

abandonada 
No tradicional I-14 

 
19 Gasolinera No tradicional 

explotació 
I-15 

20 Cobert per a eines No tradicional I-16 
21 Granges de pollastres No tradicional I-17 
22 Cobert per a eines No tradicional I-18 
23 Cal Salvet (cobert i 

magatzem) 
No tradicional 

explotació 
I-19 

24 Nau No tradicional I-20 
25 Cobert No tradicional I-21 
26 Hivernacle No tradicional I-22 
27 Cementiri Tradicional B 
28 Habitatge No tradicional I-23 
29 Habitatge i explotació 

eqüestre. 
No tradicional I-24 
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30 Coberts No tradicional I-25 
31 Coberts No tradicional I-26 
32 Magatzem de 

materials de 
construcció 

No tradicional I-27 

33 Magatzem No tradicional I-28 
34 Casa (no disposa de 

la pertinent llicència) 
No tradicional I-29 
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3. CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I 
JACIMENTS 
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 L L I S T A T
PATRIMONI  ARQUITECTÒNIC  

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE L'ARBOÇ

CODI DENOMINACIÓ ADREÇA NIVELL PROTECCIÓ

00 CENTRE HISTÒRIC diversos BPU

01 CAL MATA (ABANS CAL MESTRE DE 
BANYERES)

ANDREU LLEONART, 2 BCIL

02 CASA DR. J. VIVES I MAÑÉ, 2 BPU

03 SAFAREIGS DR. J. VIVES I MAÑÉ, 22 BPU

04 PORTALADA (CASA DEL DELME) GENER, 14 BPU

05 CAL PEPET PUNET O CAL MANSO GENER, 28 BCIL

06 CASA PAIRAL GENER-BATET
(COL·LEGI RESIDÈNCIA)

GENER, 30 - PG. PANXITA, 2-12 BCIL

07 CASA PANXITA I JARDÍ (ANTIC PARC) HEROIS DE 1808, 24 BPU

08 PARC GENER (TANQUES I TEMPLET) HEROIS DE 1808, 100-102 BPU

09 CA N'URGELL HEROIS DE 1808, 109 - C. DEL MIGDIA, 19 BCIL

10 CASA HORTS, 02 BPU

11 CAN FIOL HOSPITAL, 5 BCIL

12 CAL FREIXES HOSPITAL, 13 BCIL (edifici) - 
BPU (jardí)

13 CASA HOSPITAL, 17 BPU

14 RESIDÈNCIA HOSPITAL SANT ANTONI 
ABAT

HOSPITAL, 52 i 54 - C. PARE FRANCESC PALAU, 2 BCIL

15 CAL FERRER JUSSÀ, 3 BPU

16 CA L'ESCARRÀ JUSSÀ, 5 BPU

17 CA L'ESCARRÀ JUSSÀ, 7 BPU

18 CA L'ESCARRÀ JUSSÀ, 9 BPU

19 CAL CASTELLVÍ JUSSÀ, 17 BPU



CODI DENOMINACIÓ ADREÇA NIVELL PROTECCIÓ

20 PATI (TANCA, PORTALADA I ARCS) JUSSÀ, 27 BPU

21 CASA JUSSÀ, 33 - C. PALMA, 18 BPU

22 CISTERNA DE LA PLAÇA MAJOR, SN BPU

23 CASA MAJOR, 7 BPU

24 LA RECTORIA MAJOR, 13 - C. JUSSÀ, 2 BCIL

25 CAL ROMAGOSA MAJOR, 15 BCIL

26 CAL PI (ABANS CAL SORD VILÓ I CAL 
NOIA)

MAJOR, 17 BCIL

27 CASA FIGUEROLA MAJOR, 18 - PL. DE M. GAIETÀ VILAPLANA, SN BPU

28 CAL NOYA (ABANS CAL SEGURA, CAL 
MIRACLE)

MAJOR, 21 - C. ANDREU LLEONART, 3 BCIL

29 CASA FARMÀCIA SURIOL MAJOR, 22 BPU

30 CAL JAN RITA (ABANS CAL BALCELLS, 
CAL XICARROT)

MAJOR, 24 BCIL

31 CASA DE LA VILA MAJOR, 26 BCIL

32 CASA MAJOR, 27 PROPOSAT

33 LES VOLTES MAJOR, 28, 30, 32, 34 i 36 BCIL

34 CAL MAS MAJOR, 29 - C. PAU CASALS, 1 BCIL

35 CAL FREIXES (ABANS CAL BERNIC) MAJOR, 31- C. PAU CASALS, 2 BCIL

36 CA L'AMIGUET (ABANS CA L'OLIVELLA, 
CAL ROMAGOSA I CAL MURTRÓ)

MAJOR, 33 BCIL

37 CA LA CASIMIRA MAJOR, 35 - C. DE LA PALMA, 1 BCIL

38 MUSEU DE PUNTES DE COIXÍ I CASA 
DE CULTURA (ABANS CAN ROSSELL)

MAJOR, 37 BCIL

39 ESCOLA DE PUNTAIRES (ABANS, ELS 
PISOS DEL BARRERES, CAN VIVES)

MAJOR, 40-C. ÀNGEL GUIMERÀ, 1-C. SANT JULIÀ, 
19

BCIL

40 CA L'ESCARRÀ MAJOR, 41 - C. MISSERS, 1 BCIL



CODI DENOMINACIÓ ADREÇA NIVELL PROTECCIÓ

41 CAL GARSES (CAL VIVES) MAJOR, 42 BCIL

42 LES AMÈRIQUES
(CAL MOLÉS)

MAJOR, 43 - C. MISSERS, 2 BCIL

43 CASA MAJOR, 44 BPU

44 CASA (FINESTRA) MAJOR, 49 BPU

45 CASA MAJOR, 51 BPU

46 CASA MAJOR, 55 PROPOSAT

47 CASA MAJOR, 56 BPU

48 CA L'APOTECARI BETES MAJOR, 59 - C. ABAT ESCARRÉ, 1 BCIL

49 CASA MAJOR, 60 BPU

50 CASA DE L'ABAT ESCARRÉ MAJOR, 61 - C. ABAT ESCARRÉ, 2 BCIL

51 EDIFICI (ABANS, CAL PERE VINT, CAL 
JOSEP PALETA)

MAJOR, 62-64-66 - RBLA. GENER, 1 BCIL

52 ANTIC ESCORXADOR MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 2 BPU

53 ARXIU ARBOCENC MISSERS, 8 BPU

54 CASA MISSERS, 17 BPU

55 VIL·LA TERESA MOSSÈN CINTO VERDAGUER, 15 BCIL

56 LA GIRALDA MOSSÈN CINTO VERDAGUER, 35 BCIL

57 CAL PONS
TORRE BELLESGUARD

MOSSÈN CINTO VERDAGUER, 37-39 BCIL

58 BALCONADA DE LA BADALOTA MOSSÈN CINTO VERDAGUER, SN BPU

59 CONJUNT ESGLÉSIA PARROQUIAL 
SANT JULIÀ (CAPELLA DELS DOLORS I 

M. GAIETÀ VILAPLANA, 1 BCIN

60 CASA MURALLA, 6 BPU

61 CAL JOSEP SOLER RIBÉ MURALLA, 8 BCIL



CODI DENOMINACIÓ ADREÇA NIVELL PROTECCIÓ

62 CAL BARRERES (ABANS CAL CORREU) MURALLA, 12 BCIL

63 CAL XESC O CAL CONDIS MURALLA, 14 BCIL

64 CAL RIBOSA (ABANS, CAL FUSTER 
CARRETER)

MURALLA, 16 BCIL

65 CASA I JARDÍ MURALLA, 22 - C. DE L'AIGUA, 1 BPU

66 AUDITORI DEL MUSEU (ABANS CA LA 
QUICA)

PALMA, 2 BCIL

67 CAL SANAHUJA (ABANS CAL SENO, CA 
LA DAMINA)

PLATERIA, 5 BCIL

68 CAL MARQUET (ARA CAL SURIOL) SANT JULIÀ, 1 BCIL

69 CASA SANT JULIÀ, 3 BPU

70 CASA SANT JULIÀ, 8 BPU

71 ERMITA DE SANT ANTONI ABAT LA LLACUNETA BPU

72 CAL ROSSELL LA LLACUNETA BPU

73 CAL TOTOSAUS LA LLACUNETA BPU

74 CAL BORRELL (CAL PÀMIES) SANT JULIÀ, 10 BCIL

A CAL GALLARD CAMP JOLIU BPU

B CEMENTIRI CEMENTIRI BPU

C CREU DE TERME CRUÏLLA CAMÍ DE CLARIANA - CAMÍ MOLINER BCIN

D ERMITA DE SANT PONÇ EL PAPIOL BCIL

E CASA GRAN DEL PAPIOL EL PAPIOL PROPOSAT

F CAL JULIÀ I CELLER DEL PAPIOL EL PAPIOL BPU

G TORRE DEL PAPIOL (TORRE DELS 
MOROS)

EL PAPIOL BCIN

H PRESA I RESCLOSA RIERA DE MARMELLAR BPU



L L I S T A T P L A  D ' O R D E N A C I Ó  U R B A NÍST ICA  MUNIC IPA L  DE  L 'ARBO Ç

  PATRIMONI  ARQUEOLÒGIC

CODI DENOMINACIÓ ADREÇA NIVELL PROTECCIÓ

C. MAJOR, 1 carrer Major, 1 - av. Mossèn Cinto Verdaguer - Pl. de 
la Badalota

JACIMENTA01

MAS CALENT - LA BRUIXA camí de Mas Calent JACIMENTA02

LA BOTERA N-340 - riera d'Estadella JACIMENTA03

TIMBA DE SANTA BÀRBARA - EL 
PLANOT - SANTA BÀRBARA

Turó de Santa Bàrbara JACIMENTA04

SOTA LA TIMBA DE SANTA BÀRBARA camí Moliner JACIMENTA05

QUATRE CAMINS camí de Clariana - camí Moliner JACIMENTA06

VIA AUGUSTA (I) camí Moliner ZEAA07

VIA AUGUSTA (II) camí Taberner ZEAA08

EL PAPIOL Partida del Papiol ZEAA09

LA QUADRA DE DALT Partida de la Quadra de Dalt ZEAA10

LA CREU VELLA camí Taberner - camí del Papiol ZEAA11

LA QUADRA camí del cementiri - camí del Papiol ZEAA12

EL CEMENTIRI camí del cementiri - N340 ZEAA13


