
MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A ELABORAR UN PROTOCOL DE 
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE LES MASIES DE SANT CUGAT 
 

1. Atès que amb el creixement i la urbanització de amplies zones de terrenys 

a Sant Cugat han suposat la desaparició d’algunes masies d’un important 
valor històric i patrimonial per a la ciutat. 

2. Atès que des de maig de 2014, està aprovat inicialment el Pla Especial 
Urbanístic de masies i cases rurals, i que actualment es troba en procés de 
redacció el Pla especial de l'àmbit del Parc Natural de Collserola, així com 

la modificació del PGM del mateix àmbit. 
3. Atès que el Pla d’Equipaments 2008-2018 ja preveia l’arranjament i 

conversió en equipaments cívics-culturals de les masies referenciades. 
4. Atès que les masies en qüestió estan patint un estat de degradació que està 

afectant tant a la conservació com a la seguretat d’aquests edificis 

protegits. 

5. Atès que alguns propietaris experimenten dificultats per poder fer front 
al manteniment i conservació en bon estat de la Masia, degut al 

deteriorament dels elements arquitectònics fruit del pas del temps.  
6. Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat té l’obligació de mantenir i vetllar 

pel patrimoni local. 

7. Atès que a Sant Cugat hi ha dues masies que són propietat municipal que 
estan esperant una rehabilitació i una funció per a la ciutat: Can 
Canyameres i Can Rabella. 

8. Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat ha realitzat arranjaments i obres de 

consolidació estructural que han permès que els edificis salvin una 

situació de col·lapse. 

9. Atès que actualment algunes masies han estat rehabilitades i d’altres, a 
més, se les hi ha donat un ús que garanteix la seva conservació i en part 

també la seva sostenibilitat. 
10. Atesa la conveniència que suposa la millora de la conservació d’aquestes 

masies per a protegir i fer viu el nostre patrimoni local i la preservació de 

les nostres arrels culturals i tradicions. 
11. Atès que la rehabilitació d’aquests espais pot suposar un increment 

d’espais públics que donin resposta a demandes actuals de la ciutadania 
que a dia d’avui no són ateses per manca d’equipaments suficients o 

adequats. 
12. Atès que la creació d’un pla de rehabilitació i conservació de les masies a 

Sant Cugat pot esdevenir una bona oportunitat per oferir llocs de treball 

mitjançant la creació de plans d’ocupació. 
13. Atès que en aquesta rehabilitació i conservació del patrimoni històric local 

poden estar interessats en contribuir no només organismes públics sinó 
també particulars i altres entitats o institucions privades. 

 
 
 

 
 



Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS 
 
 

1. Instar a l’equip de govern a coordinar el procés de tramitació del Pla 
Especial Urbanístic de masies i cases rurals amb les determinacions 

resultants del Pla especial de l’àmbit del Parc Natural de Collserola, així 
com la modificació del PGM del mateix àmbit.  
 

2. Instar a l’equip de govern a elaborar un protocol que articuli un programa 
d’ajudes als propietaris de masies a Sant Cugat que no puguin fer front al 

manteniment i/o rehabilitació posant en risc la conservació de l’edifici. 

3. El protocol haurà de contemplar la creació de partides pressupostàries 
concretes suficients per dotar de recursos als programes de rehabilitació 

que s’endeguin. 

4. Contemplar la possibilitat de vincular aquests programes de rehabilitació 
amb plans d’ocupació per a persones en situació d’atur, que estiguin 

capacitats i que puguin aportar la seu coneixement professional. 

5. Instar a l’equip de govern a estudiar la possibilitat d’incorporar a 
particulars, entitats o institucions privades que vulguin col·laborar en la 

conservació del patrimoni i la tradició locals. 

6. Instar a l’equip de govern a incentivar aquesta col·laboració mitjançant la 

creació d’una campanya de mecenatge per al patrimoni local. 

7. Sol·licitar un informe als serveis tècnics municipals que permeti realitzar 
una auditoria estructural i patrimonial de les dues masies de propietat 

municipal: Can Canyameres i Can Rabella. 

8. Rehabilitar les masies de propietat municipal de Can Canyameres i Can 
Rabella i definir amb claredat les seves funcions, previstes com a centres 

cívics en planejament de la zona en el Pla d’equipaments 2008-2018 i 
definides, respectivament, a les fitxes de la revisió de l’esmentat pla com a 
Centre cívic esportiu i Centre social. 

 
Sant Cugat del Vallès, 13 de juny de 2017 
 

 


