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1.INTRODUCCIÓ I MARC JURÍDIC
El Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable és un dels documents que formen part de la
documentació de planejament del POUM de la Coma i la Pedra.

El coneixement, la preservació del sòl no urbanitzable i dels seus valors és un dels punts rellevants en la elaboració i
redacció d’un nou POUM. El Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) estableix en l’article 47 el
règim d’ús del sòl no urbanitzable. Més concretament, en l’apartat 47.3 s’estableixen certes mesures a tenir en
compte per a la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals susceptibles preservar i recuperar, ja sigui per
raons arquitectòniques, històriques, socials o paisatgístiques. Totes aquestes mesures passen, segons estableix
l’article, per la inclusió de les edificacions en un Catàleg específic dins del planejament urbanístic: el Catàleg de
Masies i Cases Rurals.

Entre les implicacions d’aquest catàleg podem esmentar com a més significatives les següents:
•

Contribueix al coneixement i actualització de la informació sobre le edificacions del sòl no urbanitzable i el
seu poblament.

•

Concreta criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions preexistents.

•

Promou mesures per evitar el despoblament i regular els usos d’edificacions preexistents.

•

Proporciona un marc informatiu i regulador dels usos en les edificacions del sòl no urbanitzable.

Donat que la Llei no determina el contingut del Catàleg de masies i cases rurals, en el document de Directrius de
contingut per al Catàleg de masies i cases rurals (Direcció General d’Urbanisme del DPTOP de la Generalitat de
Catalunya, gener 2009) es marquen una sèrie de pautes i criteris a tenir en compte en la elaboració del mencionat
catàleg a fi i objecte de garantir la proposta de mesures concretes per a dur a terme la rehabilitació de les masies,
amb facilitat de gestió i seguretat jurídica.

Un dels primers objectius del Catàleg és el de relacionar i descriure les informacions més rellevants de les masies i
cases rurals del terme municipal de La Coma i La Pedra (Solsonès) d’acord amb els criteris marcats en el document
de directrius i que es basen en els articles 47.3, 50.1, 50.2, 58.9d, 67.4, Disposició Transitòria Dotzena de la LUC i
també els articles 55, 56.1, 68.8e, 73.2.4a, 95 i DT sisena 1 del RLUC.

La recuperació de les edificacions en sòl no urbanitzable ha de seguir una harmonia amb l’entorn rural sense
desvirtuar-lo, així doncs, el Catàleg ha d’incloure certes condicions per a elaborar les rehabilitacions o
reconstruccions pertinents, i en determinats casos pot establir la necessitat de redactar un Pla Especial Urbanístic
concret per a la masia i/o el seu entorn (és el cas per exemple que es vulgui tramitar un ús hoteler, la substitució o
trasllat de les edificacions, la divisió horitzontal per dos o més habitatges amb una activitat complementària o les
actuacions en que s'hi duguin a terme ampliacions i la superfície total sigui superior a 1.000m2).
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El Catàleg es formalitza en un document de Memòria i en les Fitxes explicatives de les masies i cases rurals a
catalogar. La normativa del POUM concreta els usos, el grau de protecció i els mecanismes d’intervenció autoritzats.

El Capítol IV del Títol VIII (Regulació del Sòl No Urbanitzable) de la Normativa del POUM de la Coma i la Pedra
relatiu a les construccions en sòl no urbanitzable recull els següents articles que convé destacar en el context del
Catàleg de Masies i Cases Rurals en el sòl no urbanitzable:

Art. 298 Definició i tipus de construccions en snu
Art. 299 Disposicions generals per a l’edificació en sòl no urbanitzable.
Art. 300 Integració en el paisatge.
Art. 301Actuacions específiques d’interès públic.
Art. 302 Habitatges preexistents en sòl no urbanitzable.
Art. 303 Règim aplicable a les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable incloses al Catàleg de masies i cases
rurals.
Art. 304 Règim aplicable als habitatges preexistents en sòl no urbanitzable no incloses al Catàleg de masies i cases
rurals o no estiguin associades a explotacions rústiques.
Art. 305 Règim aplicable als habitatges vinculats a explotacions rústiques.

A l’hora d’elaborar un Catàleg de Masies i Cases Rurals, és convenient partir d’un inventari general de totes les
edificacions o assentaments en el medi rural del municipi. En ell es detallen les seves característiques físiques i
administratives actuals com ara la localització, l’estat de conservació, característiques, legalitat de la implantació, ús,
serveis i accessos, entre d’altres. A partir d’aquest inventari s’aplicaran els criteris i mesures pertinents a les
edificacions de l’inventari per a seleccionar les que estiguin incloses en el mencionat Catàleg. Així doncs, es
recolliran les construccions rurals tradicionals, habitades o no, més significatives que permetin mantenir el teixit rural
viu i que presentin un estat de conservació suficient per acreditar la seva rehabilitació i adequació en els usos
previstos per la Llei.

Els principals tipus d’edificacions en el medi rural del municipi són les masies i les cases rurals. Aquests poden
estar conformats per una sola casa o bé per un conjunt d’edificacions amb referència de la casa principal i d’altres
auxiliars com coberts, paller,...

D’altra banda cal fer referència als usos admesos recollits en l’article 47 del RLUC:
•

Habitatge familiar: en els que s’inclouen activitats com Usos artesanals o Activitats professionals

•

Turisme rural: sempre i quan permeti el manteniment de l’explotació existent. En aquest context cal tenir
en compte el Decret 313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural.

•

Restauració

•

Educació en el lleure: admetent els usos lúdicoformatius
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Hoteler i residències de la tercera edat: sempre i quan es disposi de sostre aproximat de 1.000 m2. No
s’admeten aquests usos en condomini.

No poden incorporar-se al Catàleg les següents edificacions aïllades: cabanes, bordes, masos, fargues,
balnearis, cabanes de carboners, pletes de bestiar, magatzems, coberts i edificacions no utilitzades com a habitatge.

A continuació s’apunten les raons o criteris per a la inclusió d’una casa al Catàleg1:

- Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment tinguin un valor arquitectònic per la
seva composició o la presència d’elements arquitectònics singulars.
- Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; rellevança de l’ús en la història; influència en la
configuració dels assentaments en el territori, etc.
- Mediambientals: quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies.
- Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb valor reconegut i
que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que
pot formar part d’un recorregut paisatgístic.
- Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la recuperació de la població ja
sigui com a primera residència o com a segona.

També són motiu d’inclusió en el catàleg:

a) El fet de tractar-se de masies o edificacions residencials datades amb anterioritat a 1956. En aquest cas cal que
existeixin evidències físiques (restes edificades) que permetin determinar l’emplaçament i la superfície que
ocupava originàriament i es compleixin els requisits que determina aquest document.
b) El desenvolupament de planejament de rang superior: per determinacions contingudes en plans territorials, plans
directors urbanístics, catàlegs de paisatge i altres plans sectorials.

D’acord amb el marc normatiu regulador establert pel Decret 313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments
de turisme rural tenim el següent:
•

Els establiments de turisme rural es classifiquen en els dos grups següents:

a)

Cases de pagès o establiments d'agroturisme
Les Cases de pagès o establiments d'agroturisme són aquells en els quals la persona titular,
pagès o pagesa professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals d'acord amb els
criteris normatius del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i on les persones usuàries
poden conèixer les tasques i activitats pròpies de l'explotació agrària a la qual estan vinculades.

1

Extracte del Document de Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals (Direcció General d’Urbanisme del
DPTOP, Gener 2009), basat en l’article 47.3 de la LUC
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Allotjaments rurals
Els allotjaments rurals són aquells establiments en els quals el seu titular no està obligat a
obtenir rendes agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir efectivament a la mateixa
comarca o habitatge, depenent de la modalitat

•

Ambdós grups es classifiquen en les modalitats de:

a)
b)
c)
d)

Masia
Masoveria
Casa de poble compartida (en nuclis urbans)
Casa de poble independent (en nuclis urbans)

La masia es caracteritza per:
a. S'entén per masia l'habitatge unifamiliar fora de nucli, (situat en el sí d'una explotació
agrícola, ramadera o forestal en els casos definits com a “cases de pagès o
establiments d’agroturisme”) que comparteix el titular amb els usuaris turístics i on es
presta el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar
La masoveria es caracteritza per:
a. És aquell habitatge unifamiliar, fora de nucli de població que es lloga en règim
d'habitatge rural (situat en el sí d'una explotació agrícola, ramadera o forestal en els
casos definits com a “cases de pagès o establiments d’agroturisme”). Es lloga la casa
sencera.

DESCRIPCIÓ DELS USOS ADMESOS I LES ACTUACIONS PERMESES DINS DEL CATÀLEG DE MASIES I
CASES RURALS de LA COMA I LA PEDRA
L’article 303 de la normativa del POUM de la Coma i la Pedra recull el règim aplicable a les masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable incloses al Catàleg de Masies i Cases Rurals de la Coma i la Pedra. El transcrivim tot seguit:
Article 303. Règim aplicable a les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable incloses al catàleg de masies i
cases rurals.
1.

La finca:
a) La rehabilitació de la masia no ha de suposar la segregació de la finca. Només és admissible si hi
ha interès social o si es manté la seva funcionalitat (ús agrari o ramader), d’acord amb els
requisits del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i sempre respectant la unitat
mínima de conreu i/o forestal així com la normativa urbanística vigent.
b) La regulació de la catalogació d’una masia ha de deixar clar el tractament de la finca a la qual
està vinculada. Cal recordar que en cas de segregació, en els termes assenyalats en l’Article
55.1 RLUC, aquest romanent de la finca ha de ser identificable.

2.

Reconstrucció de ruïnes
a) No es consideren recuperables aquelles ruïnes situades en espais on els valors ecològics i
paisatgístics prevalen sobre la recuperació arquitectònica. Tampoc ho són aquelles ruïnes
situades en espais de risc reconegut.
b) Una ruïna es pot considerar recuperable, a efectes de la seva reconstrucció en el marc del
catàleg de masies només per raons socials i quan reuneixi tots els requisits següents:
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i. Sempre que es pugui identificar la planta original de l’assentament, les característiques
del volum, i conservi, almenys, dues parets formant angle d’alçada mínima de 2 m, i/o
indicis de la coberta.
ii. Els vestigis aparents mesurables tinguin una superfície mínima de 75 m2.
iii. Implantació topogràfica adequada.
iv. Accés preexistent adequat per al trànsit rodat.
c)

En la reconstrucció s’han de tenir en compte els aspectes de composició, materials i cromatisme
del lloc, d’acord amb l’Article 51.1 del DL 1/2010.

d) En qualsevol cas, s’ha d’acreditar la volumetria original i el seu ús com habitatge, mitjançant
fotografies, escriptures, registres, cadastre, etc.
e) Aquestes reconstruccions, no poden provocar un greuge comparatiu legal amb la sollicitud d’una
casa nova a la qual s’exigeix vinculació a activitat agrícola i/o ramadera i justificació de la
necessitat de gestionar i controlar l’explotació familiar.
3.

Tractament de les edificacions
a) Manteniment de l’estructura bàsica i funcionalitat de l’edificació.
Sempre cal mantenir la tipologia aparent tant exterior com interior. S’ha de cuidar especialment el
tractament de l’edificació principal i/o original. En qualsevol cas la composició de les obertures,
els materials i el cromatisme seran els propis del lloc. Caldrà també complir els requisits derivats
de la normativa d’habitabilitat i d’incendis.
b) Substitució de l’edificació.
No és admissible el trasllat de l’edificació. Només és admissible en casos excepcionals i sempre
que es justifiqui per raó d’afectació per un sistema general o situació de risc sobrevingut. En
qualsevol cas la reconstrucció ha de reproduir fidelment la volumetria original i no pot suposar un
impacte paisatgístic més gran. Atesa l’excepcionalitat s’estudiarà cas a cas aportant un estudi
d’impacte i integració paisatgística . Sempre caldrà la delimitació d’un PEU (Pla especial
urbanístic).
c)

Materials.
En la rehabilitació de les masies cal utilitzar materials i colors coherents amb les característiques
de l’edificació tradicional del lloc, el caràcter del conjunt i el paisatge de l’entorn. Els materials
seran els mateixos del lloc. En aquest sentit, és especialment important definir les
característiques de la fusteria.

4.

Ampliacions
a) Tenint en compte que l’objectiu general del catàleg de masies és la rehabilitació i la recuperació
de les volumetries preexistents a l’assentament, en general no s’admeten ampliacions de
l’edificació.
b) Només s’admeten ampliacions una sola vegada. El catàleg de masies, a través de les fitxes, ha
de concretar quines són les edificacions que admeten alguna ampliació, la qualitat i quantia:
quina és la configuració i quin el seu llindar.
c)

Malgrat tot, hi ha masies i cases rurals que, per la seva tipologia, només és possible la
recuperació de l’assentament amb un ús collectiu concret, que requereix d’alguna ampliació
localitzada i, simultàniament, d’enderrocs de volums no reutilitzables. En aquests casos, cal
prioritzar l’ampliació a través de la reutilització i transformació de les edificacions existents
annexes a la principal, evitant al màxim les noves ocupacions.
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d) L’ampliació ha de ser la mínima imprescindible i directament relacionada amb el nou ús de
l’assentament. El catàleg ha de definir i concretar quan, on, com i en quina quantia, s’admet
l’ampliació en funció de l’ús assignat. També determinarà el tràmit i/o instrument necessari per a
la seva avaluació.
e) Sempre cal aportar el projecte concret i es recomana, en els casos en què la superfície total
superi els 1.000 m2, tramitar un pla especial urbanístic per concretar-ho. Quan la masia es
destina a habitatge permanent, excepcionalment, s’admet l’ampliació del volum fins a assolir les
condicions mínimes d’habitabilitat.
f)

En conseqüència, l’ampliació ha d’estar convenientment justificada i ha de respondre a la
necessitat de:
i. ser dotades d’un ús collectiu, atesa la seva tipologia i entorn
ii. d’assolir les condicions mínimes d’habitabilitat.

g) En qualsevol cas, no es poden malmetre els valors arquitectònics, històrics o paisatgístics del
conjunt edificat.
5.

Divisió horitzontal
a) La divisió horitzontal ha d’estar justificada; pot reconèixer situacions històriques, herències o
preexistents degudament documentades. S’admet la divisió horitzontal només en casos puntuals
amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació de les masies de gran superfície o per resoldre temes
d’herència. El POUM ha d’admetre simultàniament aquesta possibilitat de divisió horitzontal.
b) El catàleg de masies pot admetre la divisió horitzontal de les construccions amb les condicions
següents:
i. Que així ho determini el catàleg de masies i cases rurals.
ii. Que es respecti l’estructura de l’edificació i que aquesta ho admeti sense ampliacions.
En cas de divisió horitzontal no s’admeten ampliacions.
iii. Sempre que la tipologia ho admeti i mai més de 4 habitatges.
iv. La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del sostre disponible, a raó de:
1.

350 m2 per al primer habitatge (principal).

2.

150 m2 la mitjana dels restants habitatges. Si hi ha més sostre i s’hi vol
implantar una activitat complementària, requerirà un PEU.

3.

El sostre mínim per tal que les masies i cases rurals incloses en el catàleg
puguin ser objecte de divisió horitzontal és de 500 m2.

v. Quan es realitzi sobre edificacions independents, l’espai exterior mantindrà l’aspecte
unitari i en cap cas s’autoritzarà la collocació de tanques o elements que desfigurin el
caràcter unitari del conjunt.
6.

Serveis, entorn i accés
a) Cal garantir serveis, accés i estacionament en condicions adequades de qualitat i quantitat en
funció de l’ús. També cal garantir el tractament acurat del recinte de la masia.

7.

Canvis d’ús
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a) El catàleg de masies determina els usos admesos en cadascun dels assentaments que en
formen part, diferenciant les edificacions susceptibles per l’ús d’habitatge de les que no ho són.
b) La implantació dels nous usos admesos (o rehabilitats) suposa la immediata adequació de
l’entorn, els accessos i els serveis.
c)

Previ a implantar qualsevol nou ús (admès per la legislació vigent) a la masia, caldrà analitzar la
seva compatibilitat, tant amb l’estructura i característiques de les edificacions, com en les del seu
entorn.

d) Quan es proposi un canvi d’ús, es garantirà la disponibilitat d’aigua potable, energia, depuració i
tractament de residus d’acord amb el nou ús proposat.
8.

L’aplicació de les condicions generals d’edificació en sòl no urbanitzable pot quedar restringida per les
disposicions específiques relatives a la preservació de béns patrimonials. En concret, aquest POUM
estableix a l’article 328 de les Normes urbanístiques, l’obligació de redactar i aprovar un Pla especial
de protecció dels béns patrimonials, el qual haurà de concretar, en el seu cas, el nivell i les condicions
específiques de protecció per a cada element del Catàleg de masies i cases rurals.

9.

S’inclouen en aquest grup les següents masies i cases rurals, localitzades als plànols d’ordenació del
sòl no urbanitzable a escala 1/5.000 i 1/20.000:

Masies i cases rurals en sòl no urbanitzable - Catàleg de masies
A la Clota
Ca l'Andal
Cal Colredó
Cal Tuixén
Cal Voluntari
Als Clots
Ca l'Estevet dels Clots
Cal Bonic
Cal Fiter
Cal Lleïr
Cal Pujantell
Cal Quirze dels Clots
Al Llevador
Cal Barraquer
Cal Jep
Els Hiverns
Les Tragines
A la Muntanya de La Coma
Ca l'Arraplegant
Cal Bep
Cal Campà
Cal Fera
Cal Joan Batlle
Cal Mall
Cal Minguell
Cal Miquel de Muntanya
Cal Pernals
Planers
9
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Cal Poma
Cal Reli
Cal Ribera
Cal Terrarol
Cal Tet
La Serra
Als Pasqüets
Cal Massa
Els Pasqüets
Vajoliu
A l’entorn del nucli històric de La Pedra
Ca l'Argelaguer
Can Bernat
El Borrec
Les Insoles
A Pratformiu
Ca l'Arabé
Cal Calot de Pratformiu
Cal Gallina
Al Pujol del Racó
El Pujol del Racó
La Borda d'en Pujol
Al Salí
Ca l'Estevet Segal
Cal Cabrer
Cal Cameta
Cal Cristo
Cal Custodi
Cal Gonsola
Cal Jepó de La Coma
Cal Ramon
Cal Roset
Cal Serni
A Sant Lleïr
Cal Calot (o Cal Camals o El Clot)
Casabella
A les Valls de La Pedra
Cal Canonge
Cal Jepet
Cal Jepó de La Pedra
Cal Minguet
Cal Viudo
Can Maçana
El Planàs
La Creu dels Joncarets
A la Vilella
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La Vilella

Masies o cases rurals en estat ruïnós - Catàleg de masies
A la Clota
Cal Sant
A la Muntanya de La Coma
Cal Totxo
A Pratformiu
Els Porxos
La Barata
Al Pujol del Racó
El Minguell
Al Salí
Cal Bepu Gansola
A la Serra del Jou
El Jou
A les Valls de La Pedra
Cal Dam
Cal Janot

2. RELACIÓ DE MASIES I CASES RURALS DEL CATÀLEG
Per a l’elaboració del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de la Coma i la Pedra
s’ha partit d’un Inventari previ de tots els assentaments o edificacions en medi rural facilitat per l’Ajuntament del
municipi. En el mencionat Inventari s’inclouen més d’un centenear d’edificacions Cal diferenciar però, que en
l’Inventari esmentat apareixen tant edificacions en sòl no urbanitzable com també en sòl urbà. Aquestes últimes, al
no poder ser incloses en el Catàleg, han estat descartades en una fase prèvia de selecció.

En l’Annex 1, s’adjunten la relació de fitxes descriptives de les masies i en l’Annex 2 la seva localització.

Així doncs, i tal i com recullen les Normes Urbanístiques del POUM de la Coma i la Pedra, la relació de Masies i
Cases Rurals incloses en el Catàleg és la següent:
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Catàleg de Masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
Municipi de La Coma i La Pedra (Solsonès)

La Muntanya de La Coma
1 Ca l'Arraplegant
2 Cal Bep
3 Cal Campà
4 Cal Fera
5 Cal Joan Batlle
6 Cal Mall
7 Cal Minguell
8 Cal Miquel de Muntanya
9 Cal Pernals
10 Planers
11 Cal Poma
12 Cal Reli
13 Cal Ribera
14 Cal Terrarol
15 Cal Tet
16 Cal Totxo
17 La Serra

pagina
3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63
67

El Salí
18 Ca l'Estevet Segal
19 Cal Bepu Gansola
20 Cal Cabrer
21 Cal Cameta
22 Cal Cristo
23 Cal Custodi
24 Cal Gansola
25 Cal Jepó de La Coma
26 Cal Ramon
27 Cal Roset
28 Cal Serni

71
75
79
83
87
91
95
99
103
107
111

Els Clots
29 Ca l'Estevet dels Clots
30 Cal Bonic
31 Cal Fiter
32 Cal Lleïr
33 Cal Pujantell
34 Cal Quirze dels Clots

115
119
123
127
131
135

El Pujol del Racó
35 El Minguell
36 El Pujol del Racó
37 La Borda d'en Pujol
La Clota
38 Ca l'Andal
39 Cal Colrodó
40 Cal Sant
41 Cal Tuixén
42 Cal Voluntari
La Pedra
43 Ca l'Argelaguer
44 Can Bernat
45 El Borrec
46 Les Insoles

139
143
147

151
155
159
163
167

Memòria

Els Pasqüets
47 Els Pasqüets
48 Cal Massa
49 Cal Vajoliu

187
191
195

Les Valls de la Pedra - Can Maçana
50 Cal Canonge
51 Cal Dam
52 Cal Jepet
53 Cal Jepo de La Pedra
54 Can Maçana
55 El Planàs

199
203
207
211
215
219

Les Valls de la Pedra - Els Joncarets
56 Cal Janot
57 Cal Minguet
58 Cal Viudo
59 La Creu dels Joncarets

223
227
231
235

Pratformiu
60 Ca l'Arabé
61 Cal Calot de Pratformiu
62 Cal Gallina
63 Els Porxos
64 La Barata

239
243
247
251
255

Sant Lleïr
65 Cal Calot
66 Casabella

259
263

La Vilella
67 La Vilella

267

Serra del Jou
68 El Jou

271

El Llevador
69 Els Hiverns
70 Les Tragines

275
279

El Llevador - Les Barraques
71 Cal Barraquer
72 Cal Jep

283
287

171
175
179
183
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Índex

ÍNDEX
La Muntanya de La Coma
1 Ca l'Arraplegant
2 Cal Bep
3 Cal Campà
4 Cal Fera
5 Cal Joan Batlle
6 Cal Mall
7 Cal Minguell
8 Cal Miquel de Muntanya
9 Cal Pernals
10 Planers
11 Cal Poma
12 Cal Reli
13 Cal Ribera
14 Cal Terrarol
15 Cal Tet
16 Cal Totxo
17 La Serra

3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63
67

La Pedra
43 Ca l'Argelaguer
44 Can Bernat
45 El Borrec
46 Les Insoles

171
175
179
183

Els Pasqüets
47 Els Pasqüets
48 Cal Massa
49 Cal Vajoliu

187
191
195

Les Valls de la Pedra - Can Maçana
50 Cal Canonge
51 Cal Dam
52 Cal Jepet
53 Cal Jepo de La Pedra
54 Can Maçana
55 El Planàs

199
203
207
211
215
219

El Salí
18 Ca l'Estevet Segal
19 Cal Bepu Gansola
20 Cal Cabrer
21 Cal Cameta
22 Cal Cristo
23 Cal Custodi
24 Cal Gansola
25 Cal Jepó de La Coma
26 Cal Ramon
27 Cal Roset
28 Cal Serni

71
75
79
83
87
91
95
99
103
107
111

Les Valls de la Pedra - Els Joncarets
56 Cal Janot
57 Cal Minguet
58 Cal Viudo
59 La Creu dels Joncarets

223
227
231
235

Pratformiu
60 Ca l'Arabé
61 Cal Calot de Pratformiu
62 Cal Gallina
63 Els Porxos
64 La Barata

239
243
247
251
255

Els Clots
29 Ca l'Estevet dels Clots
30 Cal Bonic
31 Cal Fiter
32 Cal Lleïr
33 Cal Pujantell
34 Cal Quirze dels Clots

115
119
123
127
131
135

Sant Lleïr
65 Cal Calot
66 Casabella

259
263

La Vilella
67 La Vilella

267

El Pujol del Racó
35 El Minguell
36 El Pujol del Racó
37 La Borda d'en Pujol

139
143
147

Serra del Jou
68 El Jou

271

El Llevador
69 Els Hiverns
70 Les Tragines

275
279

El Llevador - Les Barraques
71 Cal Barraquer
72 Cal Jep

283
287

La Clota
38 Ca l'Andal
39 Cal Colrodó
40 Cal Sant
41 Cal Tuixén
42 Cal Voluntari

151
155
159
163
167
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CA L’ARREPLEGANT

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu:01

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 381809 ; 4672855
Dades cadastrals Poligon 2 Parcel·la: 11
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma
Qualificació del sòl: Valor natural connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés fàcil per camí no asfaltat des de la carretera. Trencant fàcilment observable amb rètol indicatiu TerrerolArreplegant. La masia es troba en un entorn pròxim obert proper a les masses forestals de la muntanya de La
Coma

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 1
Característiques: Aquesta masia ha patit una recent rehabilitació amb un petit porxo. La masia es
composa de planta baixa+ 2 i coberta a dues aigües.
Sostre total (m2): 48
Masia:

48

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL BEP

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 02

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 381874; 4672424
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 96
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Qualificació del sòl: Protecció Preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí no asfaltat des de la carretera principal de la Coma a Tuixén. Entorn de prats i bancals
agrícoles.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació ja que ha estat rehabilitada.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 2 edificacions. Una correspon a la masia principal i l’altra a l’antiga pallissa.
Característiques: La masia principal es troba rehabilitada La façana ha estat rebossada tapant així la
pedra. Per altra banda, la teulada a dues aigües també es de nova construcció. La masia es composa
de planta baixa+1
Coberts : La construcció corresponent a l’antiga pallissa conserva encara la teulada originària a una aigua.
Malgrat això, les parets han estat modificades per a l’adequació d’aquest volum com a continuïtat de
l’edificació principal
Sostre total (m2): 174
Masia:

108

Pallissa / Corral

62

Annexes

4

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CAMPÀ

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 03

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382316 ; 4672472
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 62
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

11

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí no asfaltat des de la carretera principal de Tuixén a la Coma.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900 (rehabilitació any 2003)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 3 edificacions: l’antiga masia, la pallissa i un annex
Característiques: Es tracta d’una masia recentment rehabilitada. En aquesta reforma, el nucli principal
d’habitatge va patir una modificació en quant a la volumetria amb la construcció d’un afegit. La
rehabilitació va respectar els paràmetres constructius originals en quant a cromatisme i morfologia.
Planta baixa+2 amb coberta a dues aigües. La masia presenta les restes de l’antic forn en la zona
posterior de l’habitatge. Per altra banda, també cal mencionar l’ús d’energies renovables per a
l’obtenció d’aigua calenta que presenta la casa.
Coberts : Adjacent a la masia es pot observar l’antiga pallissa. Aquesta, de tipologia típica amb teulada a
dues aigües i planta baixa+1, es manté en bon estat de conservació i s’usa com a magatzem agrícola.
Per últim cal mencionar un petit annex situat en la part posterior de la masia del qual se’n desconeix
l’ús.
Sostre total (m2): 160
Masia:

98

Pallissa / Corral

52

Annex

10

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. L’antic
forn, en tant que element singular, s’haurà de vetllar per la seva preservació. Qualsevol intervenció
haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i protecció
del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL FERA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 04

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382509; 4672599
Dades cadastrals

Polígon: 5 Parcel·la: 67

Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí semí asfaltat des de la carretera principal, amb trencant fàcilment observable. L’enclavament
en un punt elevat de la vall de la Coma li proporciona unes vistes privilegiades

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX (rehabilitació l’any 1996)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Pista formigonada
Nº d’edificacions : 5 edificacions. 3 edificacions corresponents a annexes es troben aïllades del grup
principal que representa l’actual habitatge constituït per l’antiga pallissa i l’antiga masia.
Característiques: L’antiga masia està composada per planta baixa+1 i sotateulada. Encara preserva la
coberta original a dues aigües. Tota la masia ha estat reformada recentment respectant paràmetres
constructius tradicionals en quant a tipologia i cromatisme
Coberts : L’antiga pallissa ha estat del tot rehabilitada i annexada a l’habitatge principal. No s’han modificat
el numero de plantes, restant aquest en 2. Per altra banda, cal destacar un petit annex adjacent a la
part posterior de la masia principal i tres edificis més aïllats.
Sostre total (m2): 401
Masia:

89

Pallissa / Corral

132

Annexes

180

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL JOAN DEL BATLLE

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 05

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382133; 4672596
Dades cadastrals: Polígon: 5 Parcel·la: 51
Paratge o Sector: Muntanya de la Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Es tracta d’una casa rural de destacades dimensions restaurada l’any 2007 i situada a la vall de La Coma i
La Pedra on s’hi realitza també activitat de restauració i de petit hotel (6 habitacions). Més informació a
http://www.caljoandelbatlle.cat. Per a accedir-hi cal agafar un trencant de la carretera prinicpal indicat amb el
nom de la casa i d’un restaurant. Entorn de prats.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : La masia reformada recentment es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3,4 i 5. Es recomana que tingui la categoria de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL).
Accessibilitat : Camí no asfaltat a partir de la carretera principal.
Nº d’edificacions : 2 blocs d’edificacions
Característiques: Aquesta masia ha estat reformada i habilitada tota ella per adequar-la a l’ús hoteler i de
restauració. Durant la rehabilitació es van modificar les volumetries originàries de cadascuna de les
edificacions que formaven el conjunt de la masia. Planta baixa+3 i coberta a dues aigües. En aquest
catàleg s’ha considerat totes les edificacions actuals sota la mateixa categoria de “edificació principal”.
Sostre total (m2): 348
Masia:

348

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, hotel-restaurant, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat
d’educació en el lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL MALL

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 06

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382006; 4672296
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 84
Paratge o Sector: Muntanya de la Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
S’agafa un trencant de camí des de la carretera principal. El conjunt presenta en la part posterior de la
masia una construcció soterrada consistent en el pou que abastia d’aigua a la casa. Aquest pou
acumulava l’aigua de la mina més propera

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX
Estat de conservació : la masia es troba en un estat regular de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3,4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 3 edificacions. El conjunt es composa de masia principal, l’antiga pallissa i un annex
adjacent a la masia.
Característiques: Es tracta d’una edificació composada per planta baixa, primera planta i sotateulada, amb
coberta a dues aigües. Les parets originals de pedra van ser rebossades en una posterior rehabilitació
de l’edificació.
Coberts : Adjacent a la masia s’hi situa un petit annex el qual es troba en bon estat de conservació;
s’intueix que antigament s’utilitzava com a corral. Aquest annex presenta un petit porxo. Per altra
banda, aïllada, el conjunt de la masia presenta l’antiga pallissa característica de la zona, amb coberta
a dues aigües i composada per dues plantes. La pallissa presenta indicis d’una rehabilitació
encaminada a evitar l’enfonsament.
Sostre total (m2): 139
Masia:

84

Pallissa / Corral

34

Annexes

21

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. L’antic
pou, en tant que element singular, s’haurà de vetllar per la seva preservació. Qualsevol intervenció
haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i protecció
del medi .

25

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL MINGUELL

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 07

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382401 ; 4672655
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 67
Paratge o Sector: La Muntanya de la Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí parcialment asfaltat des de la carretera principal, amb trencant fàcilment observable.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : Es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3,4 i 5
Accessibilitat : Camí parcialment pavimentat
Nº d’edificacions : 2 edificacions. Una correspon a l’habitatge i l’altre a un annex
Característiques: La masia ha estat recentment rehabilitada i durant aquesta reforma es van rebossar les
parets externes tapant així la pedra original. La teulada a dues aigües també va ser reconstruïda.
Planta baixa + 1 i sotateulada. Tot i la remodelació, la masia ha mantingut els paràmetres volumètrics
així com també la morfologia original de l’edificació.
Coberts : Adjacent a l’edificació principal es situa un petit annex també rehabilitat com a magatzem. La
teulada d’aquest és a una aigua.
Sostre total (m2): 99
Masia:

75

Pallissa / Corral

-

Annex

24

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom Masia: CAL MIQUEL DE MUNTANYA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 08

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 381692; 4672314
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 86
Paratge o Sector: Muntanya de la Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí no asfaltat des de la carretera principal. Trencant fàcilment observable direcció TerrerolArreplegant. El camí acaba en aquest mas.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII (rehabilitada l’any 1982)
Estat de conservació : Tant la masia com els seus annexos es troben en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3,4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 4 edificacions. El conjunt es composa de masia principal, una antiga pallissa i dos
annexos exteriors, com a corral de bestiar i extensió de l’habitatge. Cal recordar que en cas
d’existència d’un segon habitatge caldrà regular-lo pel seu vincle amb l’explotació ramadera i legalitzarlo d’acord amb normativa sectorial vigent.
Característiques: Es tracta d’una edificació composada per dos blocs que han patit rehabilitacions recents. Els
dos blocs presenten teulades a dues aigües en sentits oposats. Bona part de l’any la casa és habitada, aquest
fet condiciona el bon estat de conservació. La masia està composada per planta baixa, primera planta i
sotateulada.
Coberts : L’antiga pallissa composada per planta baixa i sotateulada amb teulada a una aigua ha estat
condicionada com a part de l’habitatge. Per altra banda, la masia presenta dos annexos un d’ells amb
totxana a vista i amb baixa integració paisatgística, s’utilitza per a resguardar el bestiar; l’altre està
remodelat per a l’ús d’habitatge.
Sostre total (m2): 524
Masia:

181

Pallissa / Corral

84

Annexes

259

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure; en cas d’existència d’un segon habitatge caldrà regular-lo pel seu vincle amb l’explotació
ramadera i legalitzar-lo d’acord amb normativa sectorial vigent.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL PERNALS

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 09

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382018; 4673040
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 46
Paratge o Sector: La Muntanya de la Coma
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí no asfaltat des de la carretera principal. Trencant fàcilment observable.
ç

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900 (rehabilitada l’any 1950)
Estat de conservació : La masia es troba actualment en reformes
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Una correspon a la masia principal, una altra a l’antiga pallissa i per últim un
annex corresponent a l’antic forn/cuina de la casa.
Característiques: La masia s’ha rehabilitat recentment: s’han encimentat les parets de pedra i s’ha fet la
teulada nova. La masia es troba construïda aprofitant el desnivell de la vall així doncs, es pot accedir a
la edificació des de la planta baixa o bé des del pis de dalt (planta baixa, i dues plantes). Teulada
inclinada a una aigua.
Coberts : La masia presenta un cobert de grans dimensions que manté tres de les parets antigues de
pedra. La paret restant està sent rehabilitada. La teulada a una aigua manté l’estructura antiga.
Perúltim cal fer referència a un petit annex adjacent a la masia principal del qual se’n desconeix lús i no
està en molt bon estat de conservació.
Sostre total (m2): 218
Masia:

83

Pallissa / Corral

113

Annexes

22

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: PLANERS

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 10

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 381983 ; 4673463
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 35
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma
Qualificació del sòl: PEIN XN 2000 (clau 23)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí de terra a partir de la carretera principal de Tuixén a la Coma a l’alçada de la torre de
telecomunicacions. L’enclavament en la part alta de la Muntanya de La Coma li proporciona vistes privilegiades
de la vall.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVII
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 5 edificacions: l’antiga masia formada per 3 blocs, on s’hi han annexionat 2 blocs més
(la pallissa i un annex).
Característiques: La masia ha patit remodelacions. Coberta a dues aigües. L’edifici principal original és
acompanyat per dos elements annexos que n’han passat a formar part. Altres elements annexos que
esmenten els propietaris són un antic cobert pels animals (al nord, per sobre de la Masia, d’una
superfície aproximada de 18 m2), una construcció de planta rectangular d’uns 75 m2 (de construcció
l’any 1975) situada a tocar de la carretera LV4012, una petita edificació propera a la Masia, de 6m2
corresponent a un clot de patates (parets i volta de pedra seca) i un pou d’aigua (el pou de les Llenes).
Els propietaris també apunten la titularitat privada del Camí de Planers (camí asfaltat fins la Masia de
Planers i continua com a camí de terra fins Prat Parcerís, amb una amplada d’uns 3 metres)
Coberts : En la part més allunyada del nucli habitat de la masia, es situa l’antiga pallissa rehabilitada com a
petit cobert per a maquinària.
Sostre total (m2): 398
Masia:

226

Pallissa / Corral

112

Annexes

60

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL POMA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 11

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382019; 4672044
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 178
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés directe des de la carretera principal

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Directe des de la carretera.
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Una correspon a la masia principal, l’altra a l’antiga pallissa. La masia
presenta un petit afegit.
Característiques: Es tracta d’una masia amb coberta a dues aigües. Les parets exteriors són de pedra. La
masia es composa per planta baixa, dues plantes i sotateulada.
Coberts : La construcció corresponent a l’antiga pallissa conserva encara la teulada originària a una aigua i
les parets són de pedra. L’ús actual és el de magatzem.
Sostre total (m2): 106
Masia:

60

Pallissa / Corral

34

Annexes

12

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

46

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL RELI

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 12

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 381922; 4672359
Dades cadastrals

Polígon: 2 Parcel·la: 88

Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí no asfaltat. Trencant des de la carretera de la Coma a Tuixén.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Una correspon a la masia principal i els altres dos a antics annexos.
Característiques: La masia principal va patir una primera rehabilitació consistent en el manteniment de
l’estructura per a evitar l’enfonsament. La masia es composa de planta baixa, primera planta i
sotateulada. La coberta està construïda a dues aigües.
Coberts : La masia no presenta cap edificació que recordi a l’antiga pallissa però si presenta dos annexos:
un annex adjacent a la masia principal, amb teulada a una aigua i parets reformades per tal d’evitar
l’enfonsament: l’altre annex es troba aïllat del la masia principal, presenta rehabilitacions per al seu
manteniment i se’n desconeix l’ús actual.
Sostre total (m2): 138
Masia:

54

Pallissa / Corral

-

Annexes

84

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL RIBERA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 13

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 381775; 4672405
Dades cadastrals

Polígon: 2 Parcel·la: 95

Paratge o Sector: Muntanya de la Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés al mas per camí no asfaltat a partir d’un trencant fàcilment observable direcció Terrerol-Arraplegant.
Es tracta del conjunt d’edificacions situat abans d’arribar a Cal Miquel de Muntanya.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : Tant la masia com els seus annexos es troben en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 3 edificacions..
Característiques: El conjunt es composa de masia principal de planta baixa +1 i coberta a 2 aigües,
l’antiga pallissa i un annex que s’ha rehabilitat amb paràmetres constructius tradicionals de materials i
coloració característics de la zona. La coberta està contruida a dues aigües.
Coberts : El conjunt compta amb una edificació annexa d’una sola planta que ha estat totalment
rehabilitada per a l’ús d’habitatge. La teulada d’aquest annex està realitzada a una sola aigua. Per
últim, cal especificar l’estat quasi ruïnós del cobert que s’intueix era l’antiga pallissa.
Sostre total (m2): 110
Masia:

41

Pallissa / Corral

36

Annexes

33

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure; en cas d’existència d’un segon habitatge caldrà regular-lo pel seu vincle amb l’explotació
ramadera i legalitzar-lo d’acord amb normativa sectorial vigent.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL TERRAROL

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 14

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382031 ; 4672871
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 113
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per un trencant de la carretera principal del municipi.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 1 sol bloc d’edificacions. Dins d’aquest bloc es pot observar l’antiga masia, l’antiga
pallissa i diversos annexes que s’han juntat tots creant un sol nucli.
Característiques: La masia ha estat recentment rehabilitada tot modificant-ne la seva volumetria inicial
mitjançant la construcció d’annexos que unien les diferents parts de l’antiga construció.
Coberts : Tot i l’actual reforma, encara queden indicis del que va ser l’antiga pallissa. Respecte als demés
annexos, s’han considerat tots com a masia/habitatge ja que no s’ha fet possible distingir els originaris.
Sostre total (m2): 499
Masia:

499

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL TET

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 15

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382507; 4672484
Dades cadastrals

Polígon: 5 Parcel·la: 64

Paratge o Sector: La Muntanya de la Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí no asfaltat des de la carretera principal. Trencant de l’entrada cap al Terrerol i Arreplegant.
L’enclavament estratègic li proporciona unes vistes privilegiades de la vall.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX (rehabilitada l’any 1998)
Estat de conservació : El conjunt format per masia, pallissa i annex es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Una correspon a la masia principal amb afegit que modifica la
volumetria, una altra a l’antiga pallissa i un annex.
Característiques: Es tracta d’una edificació rehabilitada fa uns anys. La masia es composa per planta
baixa, primera planta i sotateulada. Coberta a dues aigües.
Coberts : La masia presenta un petit annex afegit d’una planta que forma part de l’habitatge principal, en la
part posterior de la façana principal. Per altra banda, la pallissa presenta dues plantes i teulada a dues
aigües.
Sostre total (m2): 143
Masia:

72

Pallissa / Corral

53

Annexes

18

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL TOTXO

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Codi identificatiu: 16

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 381908 ; 4672800
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 51
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

63

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí no asfaltat des de la carretera principal. Trencant Cal Joan Batlle.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en mal estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat a partir de la carretera principal
Nº d’edificacions : 3 edificacions: l’antiga masia, la pallissa i un annex.
Característiques: La masia es troba en força mal estat, tot i que s’utilitza com a resguard d’un petit ramat. Es
troba parcialment enfonsada. La masia presenta planta baixa, primera planta i sotateulada i coberta a dues
aigües.
Coberts : Adjacent per la cara oest de l’abitatge s’hi situa el que s’intueix era l’antiga pallissa de la masia.
Actualment presenta la teulada del tot enfonsada quedant en peu només les parets. Per últim cal
destacar la presència d’un altre annex, també en ruines per ò en aquest cas amb indicis de reforma per
a evitar-ne l’enfonsament total.
Sostre actual (m2): 116
Masia:

60

Pallissa / Corral

44

Annexes

12

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Muntanya de La Coma

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

66

Nom de la Masia: LA SERRA

Codi identificatiu: 17

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382482; 4672452
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 69
Paratge o Sector: Muntanya de la Coma

Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

67

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Per a accedir a la casa cal agafar un trencant de la carretera principal direcció cal Terrerol i L’Arreplegant. Es
tracta d’un camí no asfaltat que també condueix a Cal Tet. La seva posició li proporciona unes vistes molt
bones de la vall de la Coma i la Pedra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900 (rehabilitada l’any 1998)
Estat de conservació : La masia reformada recentment es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 2 edificacions. El conjunt es composa de masia principal i un annex habilitat com a
edifici magatzem i per a l’estacionament cobert de vehicles
Característiques: Es tracta d’una edificació composada per planta baixa+1 i coberta a dues aigües. Ha
estat reformada recentment.
Coberts : Hi ha un annex adjacent a la masia que s’utilitza com a aparcament.
Sostre total (m2): 159
Masia:

82

Pallissa / Corral

-

Annexes

77

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .

69

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

70

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CA L’ESTEVET SEGAL

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 18

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382623; 4671231
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 156
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Valor natural connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Trencant de la carretera principal una mica més avall de Cal Bepu Gansola. Indicat amb senyalització.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX (rehabilitada 1950)
Estat de conservació : La masia es troba parcialment rehabilitada i en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : Un bloc d’edificacions amb la masia principal inclosa i dos annexes.
Característiques: Es tracta d’una edificació que ha patit modificacions en la seva volumetria degut a
diferents rehabilitacions. Actualment, es poden observar diversos afegits que han proporcionat més
volum per a l’ús de l’habitatge. La masia principal presenta planta baixa +2 i sotateulada. Coberta a dues
aigües.
Coberts : La masia presenta tres annexes adjacents, dos d’ells de recent construcció amb materials no
integrats o característics de la zona. Es dedueix que aquestes dues noves construccions uneixen la
masia amb un annex antic de pedra. Actualment, s’utilitzen com a habitatge i el més allunyat de la masia
com a corral. Per altra banda, la masia presenta l’antiga pallissa modificada per a l’ús d’habitatge. Per
últim cal mencionar un petit cobert aïllat del bloc d’edificacions principal.
Sostre total (m2): 551
Masia:

112

Pallissa / Corral

71

Annexes

368

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure; en cas d’existència d’un segon habitatge caldrà regular-lo pel seu vincle amb l’explotació
ramadera i legalitzar-lo d’acord amb normativa sectorial vigent.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi. El seu clot per les trumfes, en tant que element sigular, s’haurà de vetllar per la
seva preservació.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL BEPU GANSOLA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 19

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382877 ; 4671738
Dades cadastrals

Polígon: 2 Parcel·la: 78

Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Valor natural connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
L’accés a la masia es realitza mitjançant un trencant de la carretera principal situat en les proximitats de les
masies de Cal Gansola i Cal Custodi. El creixement de l’estrat herbaci i arbustiu al camí dificulta l’accés a la
masia.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en estat de ruines. S’aporta escriptura de compravenda de 25 de
febrer de 1964 en què s’especifica que la masia té 22 m2 de planta i té una estructura de baixos + 2.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 3 edificacions: Antiga masia, pallissa i un annex.
Característiques: Aquesta es troba en estat de ruïnes. S’aporta escriptura de compravenda de 25 de febrer
de 1964 en què s’especifica que la masia tenia 22 m2 de planta una estructura de baixos + 2. Els
amidaments realitzats donen una planta de 49 m2 i plànol realitzat per arquitecta tècnica a data febrer de
2012 li dóna una planta de 70 m2 (s’adjunta aquesta planta)
Coberts : S’observen les restes del que va ser l’antiga pallissa. Hi ha un petit annex que ha estat rehabilitat
Sostre total (m2): 117
Masia:

49

Pallissa / Corral

52

Annexes

17

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

Croquis signat per arquitecta tècnica (febrer 2012)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CABRER

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 20

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382442; 4671554
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 145
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la carretera principal per mitjà del trencant situat més avall del que correspon a Cal Bepu o Cal
Gansola

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900 (rehabilitada l’any 1950)
Estat de conservació : Tot el conjunt d’edificacions es troben en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 3 edificacions. El conjunt es composa de masia principal, pallissa i un annex..
Característiques: Consta d’una edificació principal de planta baixa i 3 pisos i un cobert adjunt. L’estructura es
troba rehabilitada. Coberta a dues aigües.
Coberts : La pallissa es composa per planta baixa i una sotateulada on s’hi pot emmagatzemar palla. Per
altra banda, la masia presenta un annex del qual se’n desconeix l’antic ús i que sembla que en
l’actualitat ha estat rehabilitat com a habitatge.
Sostre total (m2): 258
Masia:

60

Pallissa / Corral

96

Annexes

102

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localitzaciói tipologia de l’edificació principal i del cobert annex; valors paisatgístics i naturals del seu
entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure; en cas d’existència d’un segon habitatge caldrà regular-lo pel seu vincle amb l’explotació
ramadera i legalitzar-lo d’acord amb normativa sectorial vigent.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CAMETA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 21

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382426; 4671748
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 80
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés directe des de la carretera principal de la Coma a Tuixén. Entorn de prats per sobre de la rasa de Coll
de Port.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900 (rehabilitació l’any 1976)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Carretera asfaltada.
Nº d’edificacions : 4 edificacions. Una correspon a la masia principal, l’altra a l’antiga pallissa (adjacent al la
masia) i per últim dos annexos, un de petit i antic i l’altre de recent construcció.
Característiques: La masia original ha patit una rehabilitació que n’ha modificat la volumetria. El nucli principal
es composa de planta baixa, dues plantes i sotateulada. Coberta a dues aigües. La masia, habitada
puntualment es troba en bon estat; els propietaris presenten una altra construcció dins la mateixa finca on si
que hi viuen tot l’any. El cobert de recent construcció s’utilitza per a resguardar-hi bestiar
Coberts : La masia presenta una construcció adjacent que s’intueix que podria haver estat l’antiga pallissa.
Actualment aquesta es troba rehabilitada. Per altra banda, el conjunt encara manté un petit annex del
qual se’n desconeix lántic ús elaborat amb pedra. Per últim cal mencionar un cobert de grans dimensions
de recent construcció per al bestiar.
Sostre total (m2): 221
Masia:

142

Pallissa / Corral

58

Annexes

21

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CRISTO

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 22

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382743; 4671565
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 51
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

87

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
A prop de la carretera principal, per sobre de la Coma i de l’Estany. Entorn de prats.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XX
Estat de conservació : La masia es troba rehabilitada i en molt bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : Un bloc d’edificacions amb la masia principal inclosa i dos annexes.
Característiques: Es tracta d’una edificació recentment rehabilitada amb planta baixa + 1, i sotateulada.
Coberta a dues aigües. Cal destacar que disposa d’aigua potable de la xarxa municipal.
Coberts : La masia presenta un cobert al qual se li han arreglat les parets amb totxana per tal d’evitar
l’enfonsament.
Sostre total (m2): 122
Masia:

92

Pallissa / Corral

30

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CUSTODI

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 23

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382847; 4671835
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 84
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la carretera principal.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVII
Estat de conservació : El conjunt en general es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Des de la carretera principal del municipi. Camí de terra fins a la masia.
Nº d’edificacions : 4 edificacions. El conjunt es composa de masia principal, pallissa i dos annexos. Té
l’antic forn enganxat a la casa.
Característiques: Es tracta d’una edificació amb la pallissa annexa a l’edificació. Es composa per planta
baixa, dues plantes i sotateulada. Destaca la seva balconada “sobresortint” de la façana.
Coberts : la masia presenta un annexe que es troba en ruïnes i del qual se’n desconeix la utilitat i un altre
annexe de reduïdes dimensions en bon estat de conservació.
Sostre total (m2): 187
Masia:

87

Pallissa / Corral

72

Annexes

28

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Estructura de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL GANSOLA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 24

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382790; 4671794
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 181
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

95

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la carretera principal per mitjà del trencant amb la indicació Cal Gansola.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XX (rehabilitada l’any 1975)
Estat de conservació : em bon estat de conservació: la masia va ser rehabilitada recentment.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Des de la carretera principal del municipi. Camí de formigó d’uns 3 metres d’amplada fins a
la masia.
Nº d’edificacions : 4 edificacions. El conjunt es composa de masia principal, pallissa i dos annexos, un
d’ells de recent construcció.
Característiques: La masia està composada per planta baixa +2 i sotateulada. La coberta és a dues aigües.
Coberts : La pallissa original de la masia es manté en peu i ha estat parcialment rehabilitada. Actualment
s’utilitza com a petit corral. Respecte als annexos cal mencionar l’existència d’un de petites dimensions
aiïllat de la masia i un altre de recent construcció
Sostre total (m2): 200
Masia:

64

Pallissa / Corral

72

Annexes

64

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL JEPÓ DE LA COMA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 25

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382585 ; 4671147
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 229
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Trencant de la carretera principal una mica més avall de Cal Bepu Gansola. Indicat

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 3 edificacions adjacents. La part central correspon a l’antiga masia.
Característiques: La masia presenta signes de rehabilitació en la qual es van rebossar les parets exteriors.
Es tracta d’una construcció composada per planta baixa + 1 i sotateulada. Coberta a dues aigües.
Coberts : La masia es troba flanquejada per dos annexos d’una sola planta i de recent construcció.
Sostre total (m2): 121
Masia:

56

Pallissa / Corral

-

Annexes

65

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL RAMON

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 26

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382896; 4671308
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 57
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des del camí que travessa l’Estany, des de l’accés de la carretera a les Fonts del Cardener. Entorn
forestal i de prats i entorn urbà de l’Estany.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

104

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX (rehabilitada 1993)
Estat de conservació : La masia es troba rehabilitada i en molt bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM
de la Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí asfaltat
Nº d’edificacions : 2 edificacions, una corresponent a la masia principal i l’altra a un garatge de nova
construcció.
Característiques:. Es composa per planta baixa+1 i sotateulada. Ha estat recenment rehabilitada i presenta
un afegit que modifica la volumetria inicial.
Coberts : La masia presenta un garatge de nova construcció.
Sostre total (m2): 137
Masia:

81

Pallissa / Corral

-

Annexes

56

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL ROSET

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

Codi identificatiu: 27

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382793 ; 4671427
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 58
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
La masia es situa en la Vall del Riu Cardener, més avall de les fonts. Per tal d’accedir-hi cal agafar un
trencant des de la carretera principal del municipi per la zona d’accés a Ca L’Estevet Segal i la zona de La
Clota.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM
de la Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 2, 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 3. Un sol bloc d’edificacions en el que es diferencien l’antiga masia, la pallissa i un petit
annex. Totes les construccions es troben adjacents entre elles.
Característiques: El volum corresponent a l’antiga masia es situa al mig del cojunt. Durant la rehabilitació,
es van rebossar les parets amb ciment i posteriorment es van pintar de blanc. La masia presenta un petit
porxo que fa de balcó per a la planta superior. Actualment es composa de planta baixa, primera planta i
una sotateulada. Coberta a dues aigües.
Coberts : La masia presenta encara un volum annexat amb teulada inclinada a una aigua
Sostre total (m2): 153
Masia:

75

Pallissa / Corral

36

Annexes

42

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .

109

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Salí

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Nom de la Masia: CAL SERNI

Codi identificatiu: 28

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382527 ; 4671562
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 202
Paratge o Sector: El Salí
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)

111

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la carretera principal per mitjà del trencant no asfaltat situat més avall del que correspon a
Cal Bepu o Cal Gansola.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Una de les edificacions correspon a l’antiga masia, l’altra a un annex
habilitat com habitatge i per últim un altre petit annex aïllat.
Característiques: La masia es troba completament reformada. Adjacent a l’habitatge la masia presenta un
petit cobert d’una planta i teulada a una aigua. L’edificació està composada per planta baixa, primera
planta i sotateulada. Coberta a dues aigües.
Coberts : La masia presenta una edificació annexa que s’intueix podria haver estat l’antiga pallissa.
Actualment, aquesta edificació es troba totalment rehabilitada per a l’ús d’habitatge, annexada a la
masia. Es composa de planta baixa i primera planta. La teulada està construïda a dues aigües. Per últim
cal fer referència a un petit annex d’una planta amb parets de totxana
Sostre total (m2): 104
Masia:

69

Pallissa / Corral

-

Annexes

35

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

114

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CA L’ESTEVET DELS CLOTS

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

Codi identificatiu: 29

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383227 ; 4672152
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 197
Paratge o Sector: Els Clots
Qualificació del sòl: Valor natural connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Es tracta d’una masia situada al capdamunt de la muntanya de Els Clots. S’hi accedeix per un camí de
terra poc practicable. Entorn 100% forestal, envoltat per les pinedes de la muntanya de La Coma.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 1 edificació.
Característiques: Es tracta d’una masia parcialment reformada però encara conserva la teulada antiga a
dues aigües. La edificació està composada per planta baixa, primera planta i sotateulada.
Coberts : Sostre total (m2): 57
Masia:

57

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL BONIC

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

Codi identificatiu: 30

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383542 ; 4671597
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 187
Paratge o Sector: Els Clots
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la carretera principal, hi ha un trencant amb la indicació de Cal Fité. És el segon Mas que
s’observa tot pujant. Carretera formigonada un tros llarg. La resta del camí amb pedres i terra. L’enclavament
en la vall de la Muntanya dels Clots proporciona a l’habitatge unes vistes privilegiades. Tanmateix també cal
destacar el valor natural que presenta l’entorn proper a la edificació amb exemplars interessants de roures.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX (rehabilitació any 1995)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5
Accessibilitat : Pista formigonada parcialment
Nº d’edificacions : 4 edificacions: l’antiga masia, la pallissa i dos annexos.
Característiques: La masia va ser rehabilitada l’any 1995. En aquesta rehabilitació es van rebossar les
parets tapant així la pedra original i després es va pintar de blanc. Des de la façana principal es pot
observar un petit afegit que va modificar la volumetria original de la masia. Presenta p`lanta baixa + 1 i
sotateulada. Coberta a dues aigües.
Coberts : Adjacent a la edificació de l’habitatge, s’hi situa l’antiga pallissa la qual també va ser objecte de
rehabilitació per a evitar-ne l’enfonsament. Aquesta construcció encara guarda la tipologia clàssica de
dues plantes i teulada a una aigua feta amb bigues de fusta. Per últim cal mencionar dos annexos situats
a l’entrada de la finca.
Sostre total (m2): 164
Masia:

91

Pallissa / Corral

45

Annexes

28

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .

121

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL FITER (antigament Cal Jaume)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

Codi identificatiu: 31

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383493; 4671810
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 199
Paratge o Sector: Els Clots
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la carretera principal del municipi per un trancant amb la indicació de Cal Fité. Camí
formigonat en els primers trams i després és de pedres i terra. Es troba en la posició més elevada de la vall.
Aquesta característica li porporciona unes mot bones vistes de la vall.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900 (rehabilitació l’any 1940)
Estat de conservació : Tot el conjunt d’edificacions es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Pista de formigó
Nº d’edificacions : 3 edificacions. El volum més gran correspon a l’antiga masia. Adjacent a aquesta es
situa un annex utilitzat com a corral i magatzem i per últim l’antiga pallissa es situa aillada a uns metres
de la masia.
Característiques: Recentment es van rebossar les principals façanes. La masia es composa de planta
baixa, dues plantes i sotateulada. La coberta està construïda a dues aigües.
Coberts : Adjacent per l’est de la masia principal es situa un annex de planta baixa i sotateulada amb acabat
en rebossat. Actualment s’utilitza com a magatzem i corral. Per altra banda, la pallissa que es troba
aïllada de les dues edificacions anteriors es composa per dues plantes (la planta baixa s’utilitza com a
aparcament).
Sostre total (m2): 155
Masia:
47

Pallissa / Corral

34

Annexes

74

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l ‘edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL LLEÏR

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

Codi identificatiu: 32

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383472 ; 4671705
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 307
Paratge o Sector: Els Clots
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la carretera principal del municipi per un trancant amb la indicació de Cal Fité. Camí
formigonat en els primers trams i després és de pedres i terra. Entorn forestal. Es troba en una posició
privilegiada en la vall. Aquesta característica li porporciona unes mot bones vistes del municipi i de la vall.
Associada a la masia hi trobem arbrat d’interès
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Pista de formigó.
Nº d’edificacions : 2 edificacions. Una correspon a l’antiga masia mentre que l’altra correspon a un annex.
Característiques: La masia original ha estat recentment rehabilitada respectant el revestiment exterior de
pedra. Actualment, el bloc principal d’habitatge es conforma per planta baixa+ 2 i sotateulada.
Coberts : Es tracta d’una construcció de pedra de dues plantes i teulada reformada que es caracteritza per
tenir només una finestra.
Sostre total (m2): 156
Masia:

134

Pallissa / Corral

-

Annexes

22

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics de l’entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

.

130

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL PUJANTELL

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

Codi identificatiu: 33

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383648 ; 4671356
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 184
Paratge o Sector: Els Clots
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la carretera principal, hi ha un trencant amb la indicació de Cal Fité. És l’última masia que
s’observa tot pujant. Camí formigonat un bon tros. La resta del camí és de pedres i terra. En la masia s’hi
desenvolupa activitat ramadera. L’enclavament a la vall de la muntanya dels Clots proporciona a l’edificació vistes
priviliegiades de la vall del Cardener.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Pista formigonada
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Una corresponent a l’antiga masia, una altra a l’antiga pallissa i el darrer a
un annex de nova construcció corresponent a un cobert.
Característiques de l’habitatge : L’antiga masia està composada per planta baixa, dues plantes i
sotateulada. La coberta és a dues aigües.
Coberts : La masia té una pallissa totalment reformada per a l’activitat agrícola. En aquest sentit, el cobert
de nova construcció amb teulada d’uralita està destinat a resguardar-hi el bestiar.
Sostre total (m2): 161
Masia:

46

Pallissa / Corral

42

Annexes

73

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi . L’edificació annexa del cobert amb teulada d’uralitat no podrá acollir usos
complementaris de l’edificació principal.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Clots

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Nom: CAL QUIRZE DELS CLOTS

Codi identificatiu: 34

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383559; 4671699
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 192
Paratge o Sector: Els Clots
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA

Accés des de la carretera principal del municipi per un trencant amb la indicació de Cal Fité. És el tercer a mà
esquerra que s’observa tot pujant. Camí formigonat en els primers trams i després és de pedres i terra. Es tracta
d’un conjunt d’edificacions algunes de les quals estan en mal estat, amb una edificació principal de grans
dimensions. A la vora hi té grans roures d’especial interès. Cal destacar que l’enclavament a cavall de la vessant
de la muntanya proporciona a l’edificació unes vistes prou interessant de la vall del riu Cardener. Per altra
banda, l’edificació presenta diversos exemplars de freixes i xiprers associats a les construccions.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

136

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : Tot el conjunt d’edificacions es troba en estat d’abandonament, algunes de les
teulades estan enfonsades però les parets segueixen dretes.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té un grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Pista de formigó
Nº d’edificacions : 4 edificacions. El volum més gran correspon a l’antiga masia. Adjacent a aquesta es
situa l’antiga pallissa i aïllats trobem dos annexes dels quals se’n desconeix l’ús.
Característiques: Es tracta d’una construcció de gran volumetria i de forma irregular composada per planta
baixa +2 . La teulada està realitzada a dues aigües no simètriques. S’han realitzat actuacions per a
evitar l’enfonsament. S’aprecia un petit afegit que modifica la volumetria inicial de la masia. Acutalment
la masia presenta signes d’abandonament i no s’hi habita.
Coberts : Adjacent a l’edificació principal s’hi situa un cobert corresponent a l’antiga pallissa. Es tracta
d’una edificació de dues alçades i teulada a dues aigües. Per altra banda, es situen dues casetes de
reduïdes dimensions i de planta baixa aïllades del nucli principal. Aquestes es troben en bon estat de
conservació i se’n desconeix el seu ús.
Sostre total (m2): 211
Masia:
129
Pallissa / Corral
55
Annexes
27

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l ‘edificació principal i de les seves edificacions annexes; valors
paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: EL MINGUELL

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

Codi identificatiu: 35

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 385317; 4670471
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 67
Paratge o Sector: El Pujol del Racó
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA

Camí amb un cadenat que limita el trànsit rodat i que surt de la carretera entre Sant Llorenç i la Coma, a uns
pocs metres de l’accés asfaltat a la Pedra, a l’alçada de les Insoles (edificació i paratge conegut com a tal,
propers a la carretera). El camí en el seu tram final travessa per entorn forestal de vegetació que l’ha envaït. Una
de les característiques més rellevants de la masia és el seu enclavament en una zona tranquila de la Vall de La
Pedra, aïllada del nucli urbà i amb unes panoràmiques privilegiades de la Vall.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba estat semiruinós, amb la coberta enfonsada
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 1 sola edificació corresponent a l’antiga masia.
Característiques de l’habitatge : Es tracta d’una edificació en mal estat de conservació en què la teulada
es troba enfonsada pràcticament en la seva totalitat. Les parets resten en peu però estan en mal estat.
Coberts : Superfície actual aproximada (m2): 144
Masia:

144

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edifici principal. Valors naturals i paisatgístics.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: EL PUJOL DEL RACÓ

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

Codi identificatiu: 36

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 384731; 4670941
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 183
Paratge o Sector: El Pujol del Racó
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Imponent conjunt arquitectònic amb una de les masies més emblemàtiques i significatives de tota la Vall de
Lord. Camí amb un cadenat que limita el trànsit rodat i que surt de la carretera entre Sant Llorenç i la Coma,
a uns pocs metres de l’accés asfaltat a la Pedra, a l’alçada de les Insoles (edificació i paratge conegut com a
tal, propers a la carretera). Entorn forestal i de prats de gran bellesa, amb un rierol (la ribereta del Pujol). Es
troba en una finca de gran dimensions (unes 700 Ha) adquirida per la companyia Nestlé Waters España S.A.
amb nombrosos elements d´’interès natural i paisatgístic.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de
la Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5. Es recomana que tingui la categoria de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL).
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : Conjunt arquitectònic de gran volum composat per varies edificacions.
Característiques: Es tracta d’una masia de gran volumetria composada per planta baixa + 3 i sotateulada.
La masia presenta una gran balconada amb arcs. El conjunt engloba tota una sèrie de patis i coberts
delimitats per un mur exterior.
Coberts : El conjunt de la present fitxa presenta 2 coberts dins del perímetre que engloba l’edificació
principal i un altre cobert de grans dimensios (dues plantes) aïllat i de recent rehabilitació.
Sostre total (m2): 487
Masia:

344

Pallissa / Corral

97

Annexes

46

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització, pel conjunt edificatori de tot l’edifici principal i edificis anexos. Alts valors naturals i
paisatgístics. Constitueix un dels màxims exemples de masia que estructura el medi rural i sobre la qual
pivotava antigament la gestió agrícola i forestal d´’importants extensions al seu voltant.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
Es prescriu la necessitat de redactar un Pla Especial Urbanístic per tramitar un ús hoteler vinculat a
l'explotació de l'aigua. Veure informació urbanística PEU.1 “Pujol del Racó”
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge i hoteler, amb redacció de Pla Especial.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir i del Pla Especial. Qualsevol intervenció haurà de
complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i protecció del medi
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: LA BORDA D’EN PUJOL

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

Codi identificatiu: 37

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 385287; 4671333
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 183
Paratge o Sector: El Pujol del Racó
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Camí amb un cadenat que limita el trànsit rodat i que surt de la carretera entre Sant Llorenç i la Coma, a uns
pocs metres de l’accés asfaltat a la Pedra, a l’alçada de les Insoles (edificació i paratge conegut com a tal,
propers a la carretera). El camí des de l’edificació del Pujol del Racó es dificulta en gran mesura, amb
destacades pendents només sent transitable amb 4x4. Entorn forestal i de prats de gran bellesa i amb
impressionants panoràmiques de tota la Vall i més enllà. Es troba en una finca de gran dimensions (unes 700
Ha) adquirida per la companyia Nestlé Waters España S.A. amb nombrosos elements d´’interès natural i
paisatgístic. La característica més rellevant de la masia és el seu enclavament en una zona tranquila de la Vall
de La Pedra, aïllada del nucli urbà i amb unes panoràmiques de la Vall privilegiades.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en un estat regular de conservació
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 1 sol bloc d’edificació.
Característiques: La masia, que conserva l’estructura i volumetria d’antuvi sense modificacions, presenta
un sol bloc de construccions en el que es poden apreciar diferents volums destinats a usos diversos. Les
teulades són inclinades a una aigua.
Coberts : diversos edificis annexes que però s’han considerat part de la masia
Sostre total (m2): 482
Masia:

482

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i per l’estructura de l’edifici principal. Valors naturals i paisatgístics.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Pujol del Racó

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CA L’ANDAL

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

Codi identificatiu: 38

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382501; 4670374
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 143
Paratge o Sector: La Clota
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des del trencant de la carretera principal del municipi situat per sota de Cal Bepu Gansola i seguir el
camí fins al seu acabament. Es troba en la zona alta de les vessants per sota de Port del Comte, en un
entorn amb poques alteracions, forestal i de prats, amb unes magnífiques vistes.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII (rehabilitació l’any 1998)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació degut a una recent rehabilitació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : Conjunt d’edificacions totes adjacents. Es diferencien l’antiga masia, la pallissa i varis
annexos.
Característiques: El bloc central està format per l’antiga masia, de gran volumetria i que en la rehabilitació
ha mantingut els paràmetres constructius d’antuvi. Es composa per planta baixa, una planta i
sotateulada.
Coberts : La masia presenta una pallissa reformada que encara manté l’estructura de dues plantes i teulada
a una aigua. Per altra banda, en la rehabilitació global del conjunt es van realitzar modificacions en els
diferents annexos creant així un sol bloc arquitectònic que lliga les diferents parts de l’edificació. Els
annexos s’utilitzen com habitatge.
Superfície actual aproximada (m2): 313
Masia:

94

Pallissa / Corral

84

Annexes

135

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CULRODÓ

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

Codi identificatiu: 39

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382616 ; 4670132
Dades cadastrals

Polígon: 3 Parcel·la: 82

Paratge o Sector: La Clota
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Es pot accedir a la masia agafant un trencant des de la carretera de la Coma a Tuixen, trencant situat sota de
Cal Bepu Gansola i seguir el camí fins al seu acabament, passant per altres masies com Cal Andal i Ca
l’Estevet. La masia es situa en un indret envoltat de prats i pinedes en una de les zones més altes del municipi.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en estat regular de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 4 edificacions. Una corresponent a l’antiga masia, una altra conformada per dos volums
que corresponen a les antigues pallisses i per últim 2 annexos.
Característiques: La masia és el que es conserva millor de tot el conjunt. Es tracta d’una edificació
composada per planta baixa i sotateulada. La teulada està construïda a una sola aigua.
Coberts : S’ha tractat com un conjunt a dos volums que actualment es troben en mal estat de conservació i
que antigament corresponien a les pallisses/corrals. Per últim també cal destacar els dos annexos, un
adjacent a l’edificació principal que també es troba en mal estat de conservació.
Sostre actual (m2): 212
Masia:

78

Pallissa / Corral

84

Annexes

50

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL SANT

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

Codi identificatiu: 40

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382443; 4670125
Dades cadastrals

Polígon: 2 Parcel·la: 78

Paratge o Sector: La Clota
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des del trencant de la carretera principal del municipi situat per sota de Cal Bepu Gansola i seguir el
camí fins al seu acabament, passant per altres masies com Ca l’Andal i Ca l’Estevet. L’edificació,
composada per nau principal, pallissa i coberts (tots tres adjacents), es troba al capdamunt de les vessants
per sota de Port del Comte, en un entorn natural.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1990
Estat de conservació : Presenta signes d’abandonament així com també parts de teulada parcialment
enfonsades. Estat de conservació molt dolent.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 3 edificacions de pedra. La principal (corresponent al volum més gran) correspon a la
masia originària. Les demés corresponen a una antiga pallissa i un annex.
Característiques: Es tracta d’una masia que es composa de planta baixa, primera planta i sotateulada.
Part de la teulada, construïda a dues aigües, es troba enfonsada. També presenta mal estat la paret
est.
Coberts : L’edificació principal presenta dues edificacions adjacents, una corresponent a l’antiga pallissa
(oest) i l’altra a un annex del qual no se’n coneixen els usos. La pallissa presenta la teulada reformada
d’uralita a una aigua i manté dretes les parets.
Sostre actual (m2): 166
Masia:

110

Pallissa / Corral

38

Annexes

18

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

162

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL TUIXÉN

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

Codi identificatiu: 41

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383015; 4669945
Dades cadastrals Polígon: 2 Parcel·la: 67
Paratge o Sector: La Clota
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
L’accés a la masia es realitza a partir d’un camí no asfaltat proper a les Fonts del Cardener, per sobre de Cal
Voluntari (propietat de la mateixa família). El seu entorn és forestal. L’enclavament li propicia unes vistes
interessants de les valls de La Coma i La Pedra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

164

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Datada del Segle XVIII
Estat de conservació : Regular. No presenta rehabilitacions recents.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 1 edificació
Característiques: Composada per planta baixa, primera planta i sotateulada. Teulada a dues aigües.
Coberts : Sostre total (m2): 90 m2

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Clota

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Nom de la Masia: CAL VOLUNTARI

Codi identificatiu: 42

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383117; 4669993
Dades cadastrals

Polígon: 2

Parcel·la: 67

Paratge o Sector: La Clota
Qualificació del sòl: Protecció Preventiva (clau 21)

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
L’accés a la masia es realitza a partir d’un camí no asfaltat proper a les Fonts del Cardener. Està
situada a la vessant de la muntanya, propera a dues edificacions: una altra masia i una granja. La
situada a més altitud és Cal Tuixen, seguida de Cal Voluntari i per últim, una edificació de nova planta
anomenada la Granja de Cal Voluntari. Totes tres pertanyen a la mateixa família. El seu entorn és
forestal. L’enclavament li propicia unes vistes molt ineressant de les valls del municipi.
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BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del Segle XIX
Estat de conservació : Es tracta d’una edificació no habitada, presenta indicis de rehabilitació per
evitar l’enfonsament i un estat de conservació relativament bo.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del
POUM de la Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 3 edificacions, dues de pedra i una de totxo. L’edificació principal i la resta
d’edificacions corresponen a l’antiga pallissa rehabilitada i a un cobert de recent construcció.
Característiques: Es composa per planta baixa+1 i sotateulada. La teulada és a dues aigües no
simètriques. En la part est es poden observar les restes del que va ser l’antic forn de l’edificació.
Coberts : Adjacent a l’afegit de l’antiga masia es situa l’antiga pallissa, actualment rehabilitada per a
complementar l’ùs d’habitatge (teulada a dues aigües). Per altra banda també es situen dos
coberts enganxats de recent construcció amb totxana.
Sostre total (m2): 197
Masia:

90

Pallissa / Corral

58

Annex

49

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original:
Manteniment de la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als
usos previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en
el lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es
respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui
redactar. Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi
energètic, integració paisatgística i protecció del medi.
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DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CA L’ARGELAGUER

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

Codi identificatiu: 43

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 385329; 4669267
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 9
Paratge o Sector: La Pedra
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
L’accés a la Masia es realitza en primera instància per camí asfaltat des de la Pedra en direcció nord-est, tot
creuant Cal Bernat. Seguidament, el camí ja no es troba asfaltat però està ben arranjat i per tant és fàcilment
practicable. Es tracta d’una edificació principal amb dos coberts adjacents reformats. També disposa
d’abastament d’aigua a partir d’una bassa situada en la part superior. La seva ubicació elevada en la vessant
de la muntanya li proporciona unes bones vistes de la vall.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : Es tracta d’un conjunt d’edificacions de recent rehabilitació, per tant, es troba en bon
estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 4 conjunts d’edificacions. La construcció més gran correspon a l’antiga masia (amb
modificacions en la volumetria). Per altra banda, trobem 2 coberts corresponents ambdós a antigues
pallisses i una sèrie d’annexos que s’han considerat com una sola agrupació.
Característiques: Es tracta d’una construcció de gran volumetria en la que s’observen planta baixa, dues
plantes més i una sotateulada. La teulada està construïda a dues aigües i ha estat reformada
recentment.
Coberts : Els coberts corresponents a les antigues pallisses presenten signes de rehabilitació encaminats a
l’ús de l’habitatge. Per altra banda, és desconeix l’ús dels diferents components dels annexos de la zona
est de la masia.
Sostre total (m2): 299
Masia:
126

Pallissa / Corral

105

Annexes

68

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació principal; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL BERNAT

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

Codi identificatiu: 44

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 384674; 4669489
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 5
Paratge o Sector: La Pedra
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
L’accés al Mas es realitza per camí asfaltat des de la Pedra en direcció nord-est. Es tracta d’un Mas proper
al nucli de la Pedra, composat per una edificació principal reformada i dos coberts.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900 (rehabilitació l’any 1985)
Estat de conservació : L’edificació principal corresponent a la masia ha estat objecte d’una recent
rehabilitació. Els annexos es mantenen en un estat de conservació bo. La masia es troba habitada tot
l’any.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de
la Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5. Es recomana que tingui la categoria de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL).
Accessibilitat : Pista de formigó
Nº d’edificacions : 3 edificacions. El volum més gran correspon a l’antiga masia actualment rehabilitada.
Per altra banda, adjacent a la masia es situa un annex utilitzat com a magatzem i per últim adjacent a
aquest annex es situa l’antiga pallissa.
Característiques: Es tracta d’una construcció de morfologia quadrada composada per planta baixa, dues
plantes i sotateulada. Ha estat recentment rehabilitada seguint les característiques cromàtiques i materials
adequats. Coberta a dues aigües. Es tracta d’una masia habitada tot l’any.
Coberts : L’antiga pallissa presenta una teulada a dues aigües i es composa per planta baixa i primera
planta. En l’actualitat no se’n fa cap ús tret del de servir com a traster. Per altra banda, l’annex que
connecta masia i pallissa és utilitzat com a magatzem.
Sostre actual (m2): 341
Masia:

150

Pallissa / Corral

104

Annexes

87

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar.
Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració
paisatgística i protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: EL BORREC

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

Codi identificatiu: 45

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 384321; 4669712
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 298
Paratge o Sector: La Pedra
Qualificació del sòl: Valor natural connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Camí amb un cadenat que limita el trànsit rodat i que surt de la carretera entre Sant Llorenç i la Coma, a uns
pocs metres de l’accés asfaltat a la Pedra, a l’alçada de les Insoles (edificació i paratge conegut com a tal,
propers a la carretera). El mateix accés al Pujol del Racó. Entorn forestal i de prats.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900 (rehabilitació de l’any 1950)
Estat de conservació : La masia es troba en mal estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM
de la Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat a partir de la carretera principal del municipi.
Nº d’edificacions : 2 blocs d’edificacions. Una corresponent a la masia principal i l’altra a un conjunt de
pallissa i altres coberts.
Característiques: L’edificació principal es composa per planta baixa, dues plantes i sotateulada. Annex a la
edificació principal s’hi situa un petit afegit del qual se’n desconeix l’ús. La masia presenta dos balcons
en les finestres superiors.
Coberts : Aïllat de l’edificació principal, s’hi situa un conjunt d’annexos. L’estat de conservació d’aquest
conjunt és en general dolent.
Sostre total (m2): 313
Masia:

46

Pallissa / Corral

-

Annexes

267

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edifici principal i edificis anexos. Valors naturals i paisatgístics.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi. El conjunt d’edificacions annexes no podrá acollir usos complementaris de
l’edificació principal.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Pedra

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Nom de la Masia: LES INSOLES

Codi identificatiu: 46

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 384211; 4669606
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 3
Paratge o Sector: La Pedra
Qualificació del sòl: Valor natural connexió (clau 24)
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ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Camí que surt de la carretera entre Sant Llorenç i la Coma, a uns pocs metres del trencall cap a la Pedra.
Entorn agrari i de prats.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Any 1050 (rehabilitació de l’any 1980)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat a partir de la carretera principal del municipi.
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Una corresponent a la masia principa, l’altra a l’antiga pallissa i per últim
un petit annex.
Característiques: Es tracta d’una masia de gran volumetria composada per planta baixa, primera planta i
sotateulada. Donada la recent rehabilitació, s’intueix que la masia va patrir modificacions en la seva volumetria
tot augmentant aquesta. La rehabilitació va seguir els paràmetres cromàtics i va respectar l’estructura de les
teulades, totes elles a dues aigües.
Coberts : La masia presenta un petit annex adjunt el qual s’usa com a magatzem. Per altra banda, també
s’observa l’antiga pallissa reformada per a l’us d’habitatge i aparcament en l’actualitat.
Sostre total (m2): 316
Masia:

201

Pallissa / Corral

102

Annexes

13

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edifici principal. Valors naturals i paisatgístics.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

Nom de la Masia: ELS PASQÜETS

Codi identificatiu: 47

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383734; 4668605
Dades cadastrals

Polígon: 5

Parcel·la: 72

Paratge o Sector: Els Pasqüets
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

Cal Vajoliu

Cal Masa

Els Pasqüets
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Els Pasqüets forma un únic conjunt edificatori amb Cal Massa (en el plànol topogràfic que apareix a la part
superior d’aquestes línies s’identifica com a Cal Masa aquest conjunt edificatori). L’accés al mas es realitza
des de la Carretera de Sant Llorenç de Morunys a La Coma a partir d’un trencant en direcció Nogueres.
Abans d’arribar al complex format per les 3 masies, cal agafar un camí estret pedregós que surt des d’un
grup de casetes que es troben prop del trencant.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Cal Vajoliu

Els Pasqüets – Cal Masa

Cal Masa

Els Pasqüets

Cal Vajoliu

Cobert – Pasqüets/Masa

Cal Vajoliu
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada del Segle XVII
Estat de conservació : Bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de
la Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5. Es recomana que tingui la categoria de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL).
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : Els Pasqüets forma un únic conjunt edificatori amb Cal Massa. Hi ha una altra edificació
annexa que correspon a una antiga pallissa. Incorpora part de l’antiga ermita de Sant Cristòfor dels
Pasqüets (amb plafó explicatiu)
Característiques: Els Pasqüets es troba habitat i conseqüentment el seu estat de conservació és bo. Està
format per planta baixa + 2 plantes i sotateulada. La coberta és a dues aigües.
Coberts : Tot el complex d’edificacions disposen d’una pallissa en bon estat de conservació ja que se li ha
fet teulada nova a una sola aigua.
Sostre total (m2): 253
Masia:

170

Pallissa / Corral

83

Annexes

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

Nom de la Masia: CAL MASSA

Codi identificatiu: 48

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383715; 4668606
Dades cadastrals

Polígon: 5

Parcel·la: 72

Paratge o Sector: Els Pasqüets
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

Cal Vajoliu

Cal Masa

Els Pasqüets
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Els Pasqüets forma un únic conjunt edificatori amb Cal Massa (en el plànol topogràfic que apareix a la part
superior d’aquestes línies s’identifica com a Cal Masa aquest conjunt edificatori). L’accés al mas es realitza
des de la Carretera de Sant Llorenç de Morunys a La Coma a partir d’un trencant en direcció Nogueres.
Abans d’arribar al complex format per les 3 masies, cal agafar un camí estret pedregós que surt des d’un
grup de casetes que es troben prop del trencant.
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Cal Vajoliu

Els Pasqüets – Cal Masa

Cal Masa

Els Pasqüets

Cal Vajoliu

Cobert – Pasqüets/Masa

Cal Vajoliu
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentades del Segle XVII
Estat de conservació : Bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : Cal Massa forma un únic conjunt edificatori amb Els Pasqüets.
Característiques: Cal Masa es troba habitada i conseqüentment el seu estat de conservació és bo.
Composada per planta baixa, 2 plantes i sotateulada. La coberta és a dues aigües.
Coberts : -Sostre total (m2): 83
Masia:

83

Pallissa / Corral

--

Annexes

--

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

Nom de la Masia: CAL VAJOLIU

Codi identificatiu: 49

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383695; 4668614
Dades cadastrals Polígon: 5

Parcel·la: 72

Paratge o Sector: Els Pasqüets
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

Cal Vajoliu

Cal Masa

Els Pasqüets
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
L’accés al mas es realitza des de la Carretera de Sant Llorenç de Morunys a La Coma a partir d’un trencant
en direcció Nogueres. Abans d’arribar al complex format per les 3 masies, cal agafar un camí estret
pedregós que surt des d’un grup de casetes que es troben prop del trencant.
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Cal Vajoliu

Els Pasqüets – Cal Masa

Cal Masa

Els Pasqüets

Cal Vajoliu

Cobert – Pasqüets/Masa

Cal Vajoliu
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentades del Segle XVII
Estat de conservació : Bon estat de conservació en quant a estructura; regular en quant a interior
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 1 edifici, amb part de l’antiga esglèsia de Sant Cristòfor.
Característiques: A Cal Vajoliu no s’hi viu (propietaris de Sant Llorenç) i es troba en un estat de
conservació regular pel que fa al seu interior. Es composa per planta baixa i sotateulada. Aquesta
edificació compta amb un pou de construcció antiga. La coberta és a dues aigües.
Coberts : cobert annex
Sostre total (m2): 140
Masia:

114

Pallissa / Corral

Annexes

26

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Els Pasqüets

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CANONGE

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

Codi identificatiu: 50

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 387210 ; 4671361
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 235
Paratge o Sector: Les Valls de La Pedra - Can Maçana
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
L’accés a la masia es realitza des del veïnat de Cal Maçana a partir d’un camí no asfaltat en direcció nordest. L’edificació es troba enclavada en una finca en la vessant de la vall de la riera de Cal Canonge.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX (rehabilitada l’any 1985)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Una corresponent a l’antiga masia, l’altra a l’antiga pallissa i per últim, un
petit annex.
Característiques: La masia es troba completament reformada i ha vist modificada a l’alça la seva volumetria
original. En la reconstrucció es van seguir correctament els paràmetres morfològics i cromàtics de la
zona, així com també de materials característics de les antigues masies del municipi. Actualment, la
masia es composa per dos volums d’habitatge adjacents. Tots dos presenten palnta baixa, una planta i
sotateulada. Les teulades de nova construcció segueixen la coberta a dues aigües.
Coberts : Aïllat del nucli habitat, s’hi situa l’antiga pallissa. Aquesta, de morfologia irregular es troba en bon
estat de conservació tot i no ha estat rehabilitada. Per últim cal destacar un petit annex de pedra al qual
se li va refer la teulada amb uralita.
Sostre total (m2): 252
Masia:

121

Pallissa / Corral

95

Annexes
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JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL DAM

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

Codi identificatiu: 51

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386490; 4670634
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 212
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
S’accedeix a partir d’un trencant des de la carretera principal de les valls de la Pedra. Es troba a la vessant
esquerra de la llera del riu Mosoll.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : La masia es troba en estat d’abandonament i semiruïnós
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 1 sola edificació corresponent a l’antiga masia.
Característiques: Es tracta d’una edificació en mal estat de conservació. La teulada a dues aigües corre
perill d’enfonsament trobant-se en algunes parts ja derruïda. Les parets resten en peu però en general
l’edificació no segueix la morfologia típica de la zona, sent aquesta rectangular.
Coberts : Sostre total (m2): 108
Masia:

108

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i per l’estructura de l’edifici principal. Valors naturals i paisatgístics.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL JEPET

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

Codi identificatiu: 52

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386560 ; 4670877
Dades cadastrals

Polígon: 5

Parcel·la: 214

Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Fàcil accés a partir de la pista de les Valls de La Pedra, més amunt de l’agrupació de masies del sector de les
Valls de La Pedra – Els Joncarets.La masia es troba en un entorn semiforestal i de prats

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX
Estat de conservació : El conjunt d’edificacions es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí formigonat.
Nº d’edificacions : 2 blocs d’edificació. El volum més gran conté l’antiga masia, la pallissa i annexos de
nova construcció. Per altra banda, l’altre volum correspon a un annex aïllat de nova construcció.
Característiques: La masia antiga es composa per planta baixa, i dues plantes més. L’edificació original ha
esta altament modificada en quant a la seva volumetria ja que se l’hi ha afegit una sèrie d’annexos que no han
respectat els paràmetres constructius tradicionals, amb una manca d’integració paisatgística. S’hi realitza
activitat ramadera.
Coberts : Els coberts annexos a l’edificació princiapal han esta rehabilitats amb la finalitat del seu ús per a
finalitat ramadera. D’altra banda, aïllat de la construcció es situa un annex cosntruït amb blocs que careix
d’interès patrimonial.
Sostre total (m2): 248
Masia:

227

Pallissa / Corral

-

Annexes

21

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

210

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL JEPÓ DE LA PEDRA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

Codi identificatiu: 53

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 387264 ; 4670552
Dades cadastrals

Polígon: 5

Parcel·la: 255

Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Per tal d’accedir a la masia, cal seguir la pista formigonada de les Valls de la Pedra. Un cop finalitzada la
part formigonada, cal continuar pel camí de terra. La masia de la present fitxa és la darrera masia del camí.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX
Estat de conservació : La masia es troba en fase de rehabilitació, per tant, en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 4 edificacions. Donada la recent rehabilitació la masia ha vist modificada la seva
volumetria original. Actualment es pot observar una edificació corresponent a l’antiga masia, una altra
edificació que s’intueix podria haver estat l’antiga pallissa (ara habitatge) i dues edificacions més
corresponents a annexes.
Característiques: Tal i com s’ha avançat, la masia ha vist modificada la seva volumetria original amb les
diferents reformes realitzades. En aquesta masia s’ha considerat com a edificació d’habitatge el que
s’intueix va ser l’antiga pallissa. La masia actual es composa de planta baixa, una planta i sotateulada de
diferents alçades. Les teulades dels diferens blocs que composen l’habitatge presenten una sola aigua
en diferents orientacions. Respecte als paràmetres constructius, en la reforma s’han respectat aquells
corresponents als materials exteriors.
Coberts : La masia presenta dos annexos completament rehabilitats dels quals se’n desconeix l’ús actual.
Aquests coberts presenten teulades a una sola aigua.
Sostre total (m2): 256
Masia:

194

Pallissa / Corral

-

Annexes

62

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL MAÇANA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

Codi identificatiu: 54

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386963; 4670838
Dades cadastrals Polígon: 4 Parcel·la: 50
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés fàcil pel un camí no asfaltat de les Valls de la Pedra. La masia, composada per tres edificacions
(principal, paller reformat i edificació annexa), manté quasi tota l’estructura de pedra originària, tot i que en
algunes parts aquesta s’ha restaurat per a evitar l’enfonsament. Es troba situada en la vall marcada pel
transcurs de la riera de Cal Canonge, un entorn natural aïllat d’infraestructures viàries i amb presència de
diverses edificacions aïllades.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del Segle XVI
Estat de conservació : Es troba habitada tot l’any i s’han reformat aquelles parts de les edificacions
propenses a l’esfondrament. Actualment es troba doncs reformada i en perfecte estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : 3 edificacions de pedra. La principal (situada més al sud) correspon a la masia
originària. Les demés corresponen a una antiga pallissa i un annex de construcció posterior.
Característiques: Composada per planta baixa, primera planta i sotateulada. Teulada a dues aigües. Es tracta
d’una masia habitada tot l’any. És per aquest motiu que els diferents elements que conformen el conjunt de
l’edificació es troben en bon estat de conservació.
Coberts : Hi ha dues edificacions annexes a la masia principal. Per una banda, la més propera a l’antiga
masia correspon a l’antiga pallissa. Recentment aquesta va patir modificacions en la seva volumetria
original, augmentant les seves dimensions cap a l’oest. Actualment aquesta pallissa es troba
rehabilitada, amb teulada a dues aigües, i s’usa com habitatge principal. L’altra edificació, de reduïdes
dimensions i posterior a la construcció de les dues anteriors, s’usa com a magatzem; teulada a una
aigua.
Sostre total (m2): 127
Masia:

52

Pallissa / Corral

68

Annex

7

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’antiga masia i dels seus elements anexes, i valors paisatgístics i naturals del
seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Can Maçana

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Nom de la Masia: EL PLANÀS

Codi identificatiu: 55

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386863; 4670963
Dades cadastrals Polígon: 5 Parcel·la: 228
Paratge o Sector: Les Valls de La Pedra – Can Maçana
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per mitjà d’un camí no asfaltat a partir del veïnat de Cal Maçana.Es troba situada en un entorn
natural aïllat d’infraestructures viàries i amb presència de diversos masos aïllats.
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BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : 1553 (rehabilitació de l’any 1996)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : Un bloc d’edificacions. El bloc recentment rehabilitat inclou l’antiga masia, l’antiga
pallissa i un annex.
Característiques: Un cop acabada la recent rehabilitació de la masia, aquesta va veure modificada la seva
volumetria tot augmentant-la considerablement ja que es va unir el bloc de l’antic habitatge amb l’antiga
pallissa. L’habitatge principal es composa per planta baixa, una planta i sotateulada. Durant la reforma,
es van respectar els materials externs de les parets. La teulada es va fer completament de nou.
Coberts : L’antiga pallissa ha estat modificada per complet i s’ha adaptat per a l’ús d’habitatge. Tot i això,
encara conserva per la part externa, les antigues vigues de fusta que separaven les dues plantes de la
pallissa. Per últim, cal mencionar un annex adjacent a la pallissa i que també s’ha adaptat com a
habitatge.
Sostre total (m2): 226
Masia:

46

Pallissa / Corral

137

Annexes

43

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edifici principal. Valors naturals i paisatgístics.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL JANOT

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

Codi identificatiu: 56

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386006; 4669450
Dades cadastrals Polígon: 4

Parcel·la: 71

Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets
Qualificació del sòl: Valor natural i de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des del camí que porta a l’Ermita de la Santa Creu del Roser. Camí formigonat. Entorn forestal de les
vessants de ponent de la Serra de Pratformiu.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX
Estat de conservació : La masia es troba en estat ruïnós
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de
la Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 3 edificacions. Un corresponent a l’habitatge en reuines, l’altra a una petita pallissa i per
últim un petit annex a la pallissa que es troba també en ruines.
Característiques: El bloc principal de la masia es troba en ruines però s’intueix que la masia seguia els
paràmetres constructius en quant a morfologia i volumetria de la tipologia de masia característica del
municipi.
Coberts : la petita pallissa de dues plantes a la qual se li ha refet la teulada sense seguir la tipologia de
teulades d’antuvi. Per altra banda, en la zona posterior de la mencionada pallissa s’hi observen les
restes del que va ser un petit annex de la edificació.
Sostre total (m2): 89
Masia:

49

Pallissa / Corral

21

Annexes

19

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació original; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: EL MINGUET

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

Codi identificatiu: 57

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386104; 4669455
Dades cadastrals Polígon: 4

Parcel·la: 71

Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets
Qualificació del sòl: Valor natural i de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des de la pista formigonada de les Valls de La Pedra. Cal agafar el trencant que hi ha a 100 metres del
conjunt de masies de la Creu dels Joncarets en sentit sud. Es troba en un ambient plenament forestal.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX
Estat de conservació : La masia es troba en rehabilitació actualment.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : Una sola edificació corresponent a l’habitatge principal.
Característiques: Es tracta d’una edificació que es composa per planta baixa, dues plantes i sotateulada.
Actualment es troba en fase de rehabilitació i hi viuen en determinades èpoques de l’any. La coberta és
a dues aigües.
Coberts : Sostre total (m2): 49
Masia:

49

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL VIUDO

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

Codi identificatiu: 58

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386177 ; 4669606
Dades cadastrals Polígon: 4

Parcel·la: 69

Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
L’accés es realitza fàcilment a partir de la pista formigonada de les Valls de La Pedra tot agafant un
trencant a l’alçada de l’Ermita de la Santa Creu del Roser. Es troba en un entorn forestal juntament amb
altres masies. La masia es troba pròxima a l’ermita de la Santa Creu del Roser (bé patrimonial del
municipi).

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XIX
Estat de conservació : El conjunt d’edificacions es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat a partir de la pista formigonada de les Valls de la Pedra.
Nº d’edificacions : Conjunt de 5 edificacions. Una d’elles correspon a l’antiga masia, una altra a l’antiga
pallissa i la resta són annexes, alguns de nova construcció.
Característiques: Tot el conjunt es troba actualment en fase de rehabilitació. La masia composada per planta
baixa, primera planta i sotateulada, es troba completament reformada tot seguint la tipologia típica de
l’indret en quant a cromatisme i materials. Es pot observar com anteriorment a aquesta reforma, en
l’edificació s’hi havia construït un petit afegit. La coberta actual és a dues aigües no simètriques.
Coberts : Per una banda cal fer referència a l’antiga pallissa, actualment altament modificada en quant a
estructura, volumetria i materials utilitzats en la reforma. Per altra banda, el conjunt de la masia presenta
altres annexos de volumetries variades. Alguns d’aquests annexos són de nova construcció.
Sostre total (m2): 367
Masia:

68

Pallissa / Corral

54

Annexes

245

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure; en cas d’existència d’un segon habitatge caldrà regular-lo pel seu vincle amb l’explotació
ramadera i legalitzar-lo d’acord amb normativa sectorial vigent.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi .
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Nom: LA CREU DELS JONCARETS

Codi identificatiu: 59

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386065 ; 4669584
Dades cadastrals Polígon: 4

Parcel·la: 64

Paratge o Sector: Les Valls de la Pedra – Els Joncarets
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés des del camí que porta a l’Ermita de la Santa Creu del Roser. Camí formigonat.
Entorn forestal de les vessants de ponent de la Serra de Pratformiu.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII (rehabilitació l’any 1999)
Estat de conservació : El conjunt d’edificacions es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat a partir de la pista formigonada de les Valls de la Pedra.
Nº d’edificacions : Conjunt de 3 edificacions de les quals una pertany a una edificació no inclosa a
l’inventari i les altres dues a la masia i pallissa d’antuvi.
Característiques: Es tracta d’una masia rehabilitada fa uns anys. En aquesta actuació es van rebossar les
parets exteriors tapant d’aquesta manera la pedra original. També es va fer una teulada nova a dues
aigües. La masia es composa de planta baixa + 2.
Coberts : La masia presenta el que podia haver estat l’antiga pallissa totalment reconvertida per a l’ús de
part de l’habitatge i d’aparcament en la part inferior.
Sostre total (m2): 167
Masia:

105

Pallissa / Corral

62

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL L’ARABÉ

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

Codi identificatiu: 60

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386989; 4668561
Dades cadastrals Polígon: 4 Parcel·la: 20
Paratge o Sector: Pratformiu
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés per camí pedregós, bastant llarg amb moltes pendents dificultoses des de la carretera de Sant
Llorenç de Morunys a Guixers. Cal agafar un trencant en direcció Valls i després girar en direcció a l’Ermita
de la Mare de Déu del Puig-Aguilar. Es troba en una zona força aïllada, en la vall del rierol de Pratformiu,
prop de la Font de Martinegre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Principis del segle XIX
Estat de conservació : L’edificació corresponent a l’antiga masia es troba en bon estat de conservació i
amb la teulada recentment reformada. Les edificacions adjacents a la masia principal es troben en
estat ruïnós.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat: Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 3 edificacions de pedra. Una correspon a l’antiga masia i les altres es desconeix l’antic
ús. La situada al sud es creu que podria ser l’antiga pallissa. Per altra banda, s’interpreta una
estructura davant l’entrada principal que podria ser un antic porxo.
Característiques: Es tracta d’una construcció que ha patit modificacions en la seva volumetria, observantse clarament des de la paret principal el canvi en la col·locació de la pedra que forma la masia. La
coberta a dues aigües es troba recentment arreglada. La masia es composa per planta baixa i dues
plantes més.
Coberts : L’edificació principal presenta una edificació adjacent corresponent a un antic cobert de petites
dimensions en estat ruïnós. Per altra banda, també s’hi situa el que s’intueix debia ser l’antiga pallissa
actualment en estat ruïnós.
Sostre total (m2): 130
Masia:
68

Pallissa / Corral

43

Annexes

19

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES

a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CALOT DE PRATFORMIU

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

Codi identificatiu: 61

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 387239 ; 4669344
Dades cadastrals Polígon: 4 Parcel·la: 39
Paratge o Sector: Pratformiu
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés llarg i dificultós des de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a Guixers. Cal agafar un trencant en
direcció Valls i després girar en direcció a l’Ermita de la Mare de Déu del Puig-Aguilar. És un camí
pedregós, bastant llarg amb moltes pendents dificultoses. Es troba en una zona força aïllada, en la vall del
rierol de Pratformiu. Un cop passades les masies de Ca l’Arabé, Cal Gallina i Els Porxos.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

244

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en un estat regular de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : Complex format per 6 edificacions. Una de les edificacions correspon a l’antiga masia,
dos més corresponen a antigues pallisses i la resta són antics annexos.
Característiques: La masia originària seguia la tipologia característica de la zona. Presenta dos annexos
adjacents a la masia principal que li han augmentat la volumetria. L’edificació consta de planta baixa i primera
planta. Encara romanen les teulades antigues a dues aigües en el cas de la masia antiga i a una aigua en el
cas dels afegits. La masia es freqüentada només en èpoques de pastura del bestiar ja que segons informació
facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament, els propietaris tenen una explotació ramadera. Per altra banda
cal destacar que la masia encara presenta construccions característiques com ara un petit pou soterrat associat
a la recollida de l’aigua de les mines subterrànies per al seu ús domèstic i el “clot dels trumfus”, una construcció
també soterrada que s’utilitzava per a guardar-hi la collita.
Coberts : El conjunt presenta 2 pallisses, una d’elles (la situada aïllada del conjunt principal) es troba en
estat ruïnós. Les dues pallisses preserven la tipologia antiga de dues plantes. Per últim, cal fer referència
a un petit annex situat adjacent a una de les pallisses i del qual se’n desconeix l’ús.
Sostre total (m2): 251
Masia:

113

Pallissa / Corral

56

Annexes

82

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació, entorn que l’envolta i volumetría.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi. El seu clot per a les trumfes, en tant que element singular, s’haurà de vetllar per a
la seva preservació.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL GALLINA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

Codi identificatiu: 62

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 387096; 4668845
Dades cadastrals Polígon: 4 Parcel·la: 96
Paratge o Sector: Pratformiu
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)

Cal Gallina

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés llarg i complicat des de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a Guixers. Cal agafar un trencant en
direcció Valls i després girar en direcció a l’Ermita de la Mare de Déu del Puig-Aguilar. És un camí
pedregós, bastant llarg amb moltes pendents dificultoses (es desconeix si hi ha un accés més practicable).
Es troba en una zona força aïllada, en la vall del rierol de Pratformiu, prop de la Font de Martinegre. En
aquesta zona s’hi ubiquen altres cases, com Ca l’Arabé, reformada recentment.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada del Segle XVIII
Estat de conservació : En rehabilitació. L’edificació adjacent a la masia es troba en estat ruïnós tot i que
s’hi ha realitzat actuacions per a evitar l’enfonsament. La resta d’edificacions es troben en un estat
regular de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat: Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 3 edificacions de pedra. Una correspon a l’antiga masia, la qual té un afegit, l’altra a
l’antiga pallissa i per últim un annex que s’està rehabilitant com a habitatge.
Característiques: L’edificació presenta annexes construccions característiques lligades a l’activitat agrícola. En
aquest sentit, en la zona est s’hi situen “clots pels trumfus”. Aquests eren construccions de pedra soterrades i
accesibles a través d’una porteta en el qual es guardaven les collites. Es troba deshabitada però amb indicis de
remodelació.En una posterior actuació, es va construïr un afegit al volum principal modificant-ne així la
volumetria final. La masia disposa de planta baixa, primera planta i sotateulada. La coberta és a dues aigües.
Coberts : Presenta una edificació adjacent corresponent a l’antiga pallissa però que ja va ser modificada en
l’antiguitat per a nous usos. Tanmateix, també s’hi troba un annex el qual està en procés de
rehabilitació.
Sostre actual (m2): 234
Masia:
93

Pallissa / Corral

70

Annexes

71

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal i dels seus annexes i valors paisatgístics i naturals del seu
entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: ELS PORXOS

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

Codi identificatiu: 63

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 387165 ; 4669099
Dades cadastrals Polígon: 4 Parcel·la: 38
Paratge o Sector: Pratformiu
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)

Cal Gallina
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés llarg i complicat des de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a Guixers. Cal agafar un trencant en
direcció Valls i després girar en direcció a l’Ermita de la Mare de Déu del Puig-Aguilar. És un camí
pedregós, bastant llarg amb moltes pendents dificultoses (es desconeix si hi ha un accés més practicable).
Es troba en una zona força aïllada, en la vall del rierol de Pratformiu. En aquesta zona s’hi ubiquen altres
cases, com Ca l’Arabé, reformat recentment.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Abans de 1900
Estat de conservació : La masia es troba en estat ruinós
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat.
Nº d’edificacions : 2 edificacions. Una correspon a l’antiga masia mentre que l’altra són les restes de
l’antiga pallissa.
Característiques: Tot i l’estat ruïnós de la masia, es poden deduir forces coses en quant a l’estructura que
tenia. Es veu com estava composada per planta baixa i primera planta. La coberta actualment totalment
enfonsada estava construïda a dues aigües. S’observa també com en una passada reforma es va
consturir un afegit al volum principal modificant-ne així la volumetria original. De la resta de la masia
queden en peu la façana principal i part de l’afegit.
Coberts : S’observen les retes del que va ser l’antiga pallissa la qual, per la superfície que s’intueix era de
gran volumetria.
Sostre actual (m2): 178
Masia:

79

Pallissa / Corral

99

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal i dels seus annexes i valors paisatgístics i naturals del seu entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Pratformiu

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Nom de la Masia: LA BARATA

Codi identificatiu: 64

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 385990 ; 4667718
Dades cadastrals Polígon: 4

Parcel·la: 96

Paratge o Sector: Pratformiu
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
S’accedeix a la masia a través d’una pista forestal actualment poc practicable. La masia es troba
enclavada en la vall del rierol de Pratformiu. Es tracta d’una zona completament forestal allunyada dels
dos nuclis urbans del municipi. L’enclavament estratègic en la muntanya li ofereix unes vistes
privilegiades d’aquesta zona del municipi.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Es desconeix l’època de construcció
Estat de conservació : La masia es troba en estat ruïnós.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3 i 5.
Accessibilitat : Per pista forestal.
Nº d’edificacions : Degut a l’estat ruïnós que presenta, no es pot determinar el nº de volums de la masia.
Tot i això, s’intueix que la construcció es conformava per dos volums.
Característiques: Donat el mal estat de conservació, es fa difícil d’intuir la volumetria que tenia la masia.
Tot i la possible presència de més d’un volum, s’ha considerat la superfície total com a edificació
principal.
Coberts : Sostre actual (m2): 156
Masia:

156

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CAL CALOT

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Sant Lleïr

Codi identificatiu: 65

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 385196; 4666949
Dades cadastrals

Polígon: 4 Parcel·la: 27

Paratge o Sector: Sant Lleïr
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés al mas des de la Carretera de Sant Llorenç de Morunys cap a Guixers. Cal agafar un trencant en
direcció a l’Ermita de St. Lleïr de Casavella (1,8 km). El mas, composat per edificació principal i diversos
coberts es troba situat en un entorn natural agroforestal. Vorejant el mas i passa un GR i l’itinerari d’interès
municipal anomenat “Les Ermites”. L’ermita de Sant Lleïr està a tocar.

259
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Sant Lleïr
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Sant Lleïr

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVIII
Estat de conservació : L’edificació corresponent a l’antiga masia es troba en bon estat de conservació ja
que els propietaris lloguen l’habitatges per temporades. Per altra banda, la resta d’edificacions es mantenen
en peu en un estat regular de conservació. Tanmateix, la masia presenta dos dipòsits d’aigua i un clot
utilitzat per a guardar-hi els trumfus.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 4 edificacions. Una correspon a l’antiga masia i les altres a l’antiga pallissa i a coberts
dels quals es desconeix l’ús.
Característiques: Es tracta d’una construcció de gran volumetria en la que s’observen planta baixa, dues
plantes més i sotateulada. La coberta està construïda a dues aigües i presenta bon estat de
conservació. Es troba habitada part de l’any. La masia presenta construccions annexes
característiques de l’activitat agrícola d’antuvi. En aquest sentit, es poden observar dos pous en bon
estat de conservació i també una construcció anomenada “clot dels trumfus” que servia per a guardarhi la collita.
Coberts : Externs a l’edificació principal es situen l’antiga pallissa i dos annexes d’ús desconegut. Un
d’aquests annexes es troba adjacent a l’edificació principal.
Sostre total (m2): 334
Masia:

149

Pallissa / Corral

90

Annexes

95

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l ‘edificació principal i de les seves edificacions anexes; Valors paisatgístics
i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Sant Lleïr

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: CASABELLA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Sant Lleïr

Codi identificatiu: 66

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 384957; 4667039
Dades cadastrals Polígon: 4 Parcel·la: 86
Paratge o Sector: Sant Lleïr
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Sant Lleïr

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés al mas des de la Carretera de Sant Llorenç de Morunys cap a Guixers, pel Camí de la Vilella. Cal
agafar un trencant en direcció a l’Ermita de St. Lleïr de Casavella (1,8 km). Entorn de prats. El fet de trobar-se
en un ambient natural en la vessant d’una vall proporcionen a l’edificació unes vistes privilegiades de la Vall
de Sant Llorenç de Morunys.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Sant Lleïr

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : 1553 (rehabilitació de l’any 1950)
Estat de conservació : La masia es troba en bon estat de conservació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de
la Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5. Es recomana que tingui la categoria de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL).
Accessibilitat : Camí no asfaltat a partir de la carretera principal del municipi.
Nº d’edificacions : 2 blocs adjacents. Un corresponent a la masia principal i l’altra a l’antiga pallissa
totalment reformada.
Característiques: Es tracta d’una edificació totalment remodelada i de gran volumetria composada per
planta baixa + 2. La rehabilitació va modificar considerablement la volumetria inicial de la construcció.
Tot i això, les parets s’han refet amb pedra i la teulada a dues aigües seguint la tipologia municipal.
Coberts : L’antiga pallissa ha estat modificada per complet, utilitzant materials no característics de les
antigues pallisses com la totxana. Actualment es composa de planta baixa habilitada per a
l’aparcament i una planta de gran alçada.
Sostre total (m2): 360
Masia:

136

Pallissa / Corral

224

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edifici principal. Valors naturals i paisatgístics.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
Es prescriu la necessitat de redactar un Pla Especial Urbanístic per tramitar un ús hoteler.
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge i hoteler, amb redacció de Pla Especial.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir i del Pla Especial. Qualsevol intervenció haurà de
complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i protecció del medi
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Sant Lleïr

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: LA VILELLA

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Vilella

Codi identificatiu: 67

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 386228; 4666849
Dades cadastrals

Polígon: 4 Parcel·la: 19

Paratge o Sector: La Vilella
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés de llarg recorregut des de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a Guixers. Cal agafar un trencant en
direcció a l’activitat extractiva KNAUF. Es tracta d’un camí no asfaltat però ample i practicable fins arribar a
l’accés a la pedrera però estret un cop passat aquest accés. Es tracta d’un mas habitat per masovers i situat
enmig d’un entorn natural on destaca l’alteració ocasionada per la presència no massa llunyana d’una activitat
operativa extractiva de guix. L’enclavament en la muntanya propicia unes vistes des de la edificació molt
interessants.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Vilella
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Vilella

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada des del segle XVI (Rehabilitació l’any 1950)
Estat de conservació : Donat el fet que la masia es troba cuidada per uns masovers que hi efectuen
activitat tant ramadera com nucli zoològic de gossos (amb llicència des de 2009), l’estat de conservació de
les diferents construccions és bo.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de
la Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 1 i 5. Es recomana que tingui la categoria de Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL).
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 4 edificacions. Una correspon a l’antiga masia i les altres a l’antiga pallissa i a coberts
utilitzats per a l’activitat ramadera.
Característiques: Es tracta d’una construcció que ha patit modificacions en la seva volumetria, observantse clarament des de la paret principal el canvi en la col·locació de la pedra que forma la masia. Ara
està composada per planta baixa, dues plantes més i sotateulada. L’edificació presenta activitat
ramadera i nucli zoològic amb llicència des de 2009 per a la cria de gossos
Coberts : Externs a l’edificació principal es situen un cobert (corresponent a l’antiga pallissa) en bon estat
de conservació i dos annexes de recent construcció en els que s’hi realitza activitat ramadera.
Sostre total (m2): 494
Masia:
283

Pallissa / Corral

70

Annexes

141

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal i dels seus annexes i valors paisatgístics i naturals del seu
entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
Es prescriu la necessitat de redactar un Pla Especial Urbanístic per tramitar un ús hoteler.
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge i hoteler, amb redacció de Pla Especial.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir i del Pla Especial. Qualsevol intervenció haurà de
complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i protecció del medi
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: La Vilella

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

270

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: EL JOU

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Serra del Jou

Codi identificatiu: 68

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 385270 ; 4667882
Identificador cadastral Polígon: 4 Parcel·la: 91
Paratge o Sector: Serra del Jou
Qualificació del sòl: Valor natural de connexió (clau 24)

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Diferents vies d’accés. Per una banda és pot accedir a partir d’una pista forestal des de la zona de La creu
dels Joncarets. Tanmateix, també es pot accedir a través d’una altra pista forestal que comença en les
immediacions de de l’ermita de Sant Lleïr de Casavella.
Entorn 100% forestal, aïllat del nucli urbà municipal.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Serra del Jou
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Serra del Jou

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Referències del S.XVIII segons consta en document d’al·legacions aportat pel Sr.
Josep Pinto i Clotet.
Estat de conservació : La masia es troba en estat ruïnós.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 1 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat – pista forestal.
Nº d’edificacions : 2 edificacions. Una correspon a l’antiga masia mentre que l’altra a un conjunt de corrals
adossats, segons documentació aportada per Josep Pinto Clotet
Característiques: El Sr. Josep Pinto Clotet aporta informació que en el cadastre antic es reconeixia una
masia amb PB+pis+ golfes amb una superfície de planta al voltant dels 77 m2.
Coberts : Es pot observar la presència d’una edificació annexa, dedicada a corral segons informació
aportada pel Sr. Josep Pinto i Clotet
Sostre total (m2): 304
Masia:

77

Pallissa

-

Corrals
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JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització, estructura de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: Serra del Jou

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

Font: Aportat per senyor Josep Pinto Clotet
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Nom de la Masia: ELS HIVERNS

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador

Codi identificatiu: 69

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382781; 4667922
Dades cadastrals

Polígon: 3

Parcel·la: 75

Paratge o Sector: El Llevador
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés llarg i complicat en el tram final a partir d’un trencant de la carretera de Sant Llorenç de Morunys. Per
tal d’arribar, cal continuar pel camí no asfaltat muntanya amunt. Es tracta d’una de les masies del terme que
es troba més allunyada d’un nucli poblat. L’enclavament dalt de la muntanya proporciona a l’edificació unes
vistes molt interessants de la vall de Sant Llorenç de Morunys.
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Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable
Municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Construcció de 1900 segons consta en document de contribució territorial urbana
Estat de conservació : Tant la masia com els seus annexos es troben en bon estat de conservació.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí no asfaltat
Nº d’edificacions : Diverses edificacions agrupades. El conjunt es composa de masia de petites
dimensions, dues antigues pallisses reconvertides en habitatge, i un annex adjacent a la masia.
Característiques: Es tracta d’una edificació original que ha vist augmentat el seu ús com a habitatge
donada la reconversió de les pallisses adjacents per aquest ús. L’estat de conservació general és bo.
És composa per planta baixa +1 i sotateulada. El document de contribució territorial urbana especifica
que originalment el sostre era de 50 m2 i PB+1.
Coberts : Tal i com s’ha mencionat en l’apartat anterior, la masia presenta dues antigues palllisses de
grans dimensions reconvertides en part de l’habitatge. Aquestes presenten diferents alçades. La
situada a l’est es composa per planta baixa, dues plantes i sotateulada i l’altra per planta baixa i una
sotateulada de gran alçada. Per altra banda, una d’aquestes pallisses presenta un afegit que queda
integrat amb el conjunt de la masia. Per últim cal mencionar el petit cobert/pallissa annex situat en la
part posterior de la masia principal. Aquest cobert de una sola planta presenta una teulada reformada
a una sola aigua.
Sostre actual (m2): 455
Masia:

34

Pallissa / Corral

387

Annexes

34

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipología de l’edificació; valors paisatgístics i naturals del seu entorn.

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Nom de la Masia: LES TRAGINES

Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador

Codi identificatiu: 70

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 383384; 4667754
Dades cadastrals Polígon: 3 Parcel·la: 76
Paratge o Sector: El Llevador
Qualificació del sòl: Protecció Preventiva (clau 21)
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Per tal d’accedir al Mas, cal agafar el trencant des de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a La Coma
en direcció a l’Ermita de Santa Magdalena de les Tragines. És tracta d’un accés pedregós però practicable.
El Mas es troba situat proper a l’Ermita esmentada i està composat per edificació principal i diversos
coberts. Panoràmiques especialment destacades de Sant Llorenç i part de la Vall de Lord.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : Documentada del SXVIII
Estat de conservació : En general les tres edificacions que composen la masia es troben en bon estat de conservació.
Aquesta masia encara és utilitzada en el context de l’activitat ramadera.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la Coma i
la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat: Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 3 edificacions de pedra. Una correspon a l’antiga masia, l’altra a la pallissa actualment en ús ja que
en la masia s’hi realitza activitat ramadera i per últim una petita construcció utilitzada com a magatzem.
Característiques: la base de l’edificació principal es troba inserida en la vessant de la muntanya. Té 3 plantes i
sotateulada i una altra part amb 2 plantes i sotateulada. La teulada té la morfologia de dues aigües. Tot i que la
pallissa s’utilitza per a l’activitat ramadera, a pocs metres sota de l’edificació, s’estan construint uns estables per a
allotjar-hi el bestiar. Actualment en la edificació no hi viuen de manera permanent.
Coberts : Presenta una pallissa on actualment hi ha bestiar. Tot i això la intenció dels propietaris és la construcció en
els terrenys inferiors a la masia d’estables per a una nova ubicació de la ramaderia. La pallissa es troba en bastant
bon estat de conservació. Per últim, el cobert situat a l’entrada de la masia s’utilitza com a magatzem.

Sostre total (m2): 296
Masia:

192

Pallissa / Corral

77

Annexes

27

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn; amb intencions dels
propietaris de desenvolupar-hi alguna activitat relacionada amb el turisme hoteler

DETERMINACIONS I NORMATIVES
Es prescriu la necessitat de redactar un Pla Especial Urbanístic per tramitar un ús hoteler vinculat a l'explotació
ramadera i forestal
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de la volumetria
existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos previstos per
l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge i hoteler, amb redacció de Pla Especial.
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les
determinacions del Catàleg de béns a protegir i del Pla Especial. Qualsevol intervenció haurà de complir la
normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i protecció del medi
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador – Les Barraques

Nom: CAL BARRAQUER

Codi identificatiu: 71

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382482; 4668171
Dades cadastrals: Polígon: 3 Parcel·la: 90
Paratge o Sector: El Llevador - Les Barraques
Qualificació del sòl: Protecció Preventiva (clau 21)

Cal Jep

Cal Barraquer
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador – Les Barraques

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés de llarg recorregut des de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a Tuixen. Cal agafar el trencant
cap a Cal Vila. Des d’ell surt un camí pedregós que porta a la zona dels Hiverns, on hi trobem en primera
instància el Mas dels Hiverns i al final del camí el conjunt de Cal Jep i Cal Barraquer. Panoràmiques
especialment destacades de Sant Llorenç i part de la Vall de Lord.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador – Les Barraques

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : documentada del S. XVIII.
Estat de conservació : es troba en un estat d’abandonament.
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions : 1 edificació
Característiques: Cal Barraquer es composa per l’edificació corresponent a l’antiga masia (amb planta
baixa + 1 i sotateulada) flanquejada a banda i banda per dos antics coberts de dimensions reduïdes.
Coberts : Cal Barraquer disposa de dos coberts petits en mal estat de conservació i amb perill
d’enfosament enganxants a l’edificació principal.
Sostre total (m2): 164
Masia:

164

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador – Les Barraques

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

Cal Barraquer

Cal Jep
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador – Les Barraques

Nom: CAL JEP

Codi identificatiu: 72

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
Localització UTM (X;Y): 382513; 4668179
Dades cadastrals: Polígon: 3 Parcel·la: 90
Paratge o Sector: El Llevador - Les Barraques
Qualificació del sòl: Protecció preventiva (clau 21)

Cal Jep

Cal Barraquer
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador – Les Barraques

ACCÉS I ENTORN DE LA MASIA
Accés de llarg recorregut des de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a Tuixen. Cal agafar el trencant
cap a Cal Vila. Des d’ell surt un camí pedregós que porta a la zona dels Hiverns, on hi trobem en primera
instància el Mas dels Hiverns i al final del camí el conjunt de Cal Jep i Cal Barraquer. Panoràmiques
especialment destacades de Sant Llorenç i part de la Vall de Lord.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador – Les Barraques

BREU DESCRIPCIÓ
Època de construcció : -Estat de conservació : es troba en bon estat ja que està en procés de rehabilitació
Nivell de protecció: D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes Urbanístiques del POUM de la
Coma i la Pedra, l’immoble té grau de protecció tipus 3, 4 i 5.
Accessibilitat : Camí sense asfaltar
Nº d’edificacions: 1 edificació
Característiques: es troba habitada i hi viuen tot l’any. A Cal Jep es van fer obres d’ampliació en sentit
oest l’any 1941. Aquesta edificació presenta planta baixa, 2 plantes i sotateulada; la teulada és a dues
aigües.
Coberts : -Sostre total (m2): 76
Masia:

76

Pallissa / Corral

-

Annexes

-

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG
Localització i tipologia de l’edificació principal i valors paisatgístics i naturals del seu entorn

DETERMINACIONS I NORMATIVES
a) Tractament volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: Manteniment de
la volumetria existent. No s’admeten ampliacions.
b) Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: Es permetrà destinar als usos
previstos per l’article 47.3 de la LUC el volum de l’edificació principal.
c) Ús proposat: Habitatge, explotació agrícola, establiment de turisme rural o activitat d’educació en el
lleure
d) Condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés: Es podrà refer l’interior sempre que es respectin
les determinacions del Catàleg de béns a protegir o del Pla Especial que es pugui redactar. Qualsevol
intervenció haurà de complir la normativa vigent en materia d’estalvi energètic, integració paisatgística i
protecció del medi.
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Annex nº1 – Fitxes descriptives
Paratge o Sector: El Llevador – Les Barraques

DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA

Cal Barraquer

Cal Jep
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