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A.- Antecedents. 
 
A.1.- Objecte d’aquesta Modificació. 
 
L’objecte d’aquesta modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Premia de Mar (POUM) és la revisió i modificació de l’article 51 de 
la seva normativa, regulador dels paràmetres urbanístics aplicables a 
edificacions existents, principalment destinades a l’ús residencial, amb un 
notable interès arquitectònic.  
 
La gran superfície construïda d’aquestes edificacions, i el nombre màxim 
d’habitatges admesos pel POUM, fan que en alguns casos el desitjable 
procés de rehabilitació i de posada de nou en valor, necessari per a la seva 
conservació i perpetuació, esdevingui inviable degut a que la superfície 
resultant per habitatge permès sigui excessiva, en relació a la demanda que 
el mercat immobiliari estableix actualment. 
 
La modificació consistirà en augmentar la densitat edificable de dos habitatges, 
fins al nombre de tres habitatges, en les masies següents: 
 

- Can Tarter 
- Can Sagalés 
- Can Pou 
- Can Fontanills 

 
 
A.2.- Planejament general vigent al municipi de Premia de Mar. 
 
El planejament general vigent al municipi de Premia de Mar és el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament amb prescripcions de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 2 d’abril de 2009, el Text 
refós del qual va obtenir la conformitat de la mateixa Comissió en data 22 de 
juliol de 2010. Als efectes de la seva executivitat es va publicar al DOGC núm. 
5772, de 10 de desembre de 2010.  
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B.- Memòria. 
 
B.1.- Qualificació i proteccions existents. 
 
El Pla general d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Premia de Mar 
qualifica actualment deu parcel·les amb la clau 13d “Cases amb jardí”. Aquesta 
qualificació urbanística té tres sub-claus (13d1, 13d2 i 13d3) que només es 
diferencien unes de les altres pel que fa al coeficient d’edificabilitat màxima 
admissible, i pel que fa al nombre d’habitatges que s’hi poden ubicar en cada 
una d’elles, o sigui la densitat edificable. 
 
Pel que fa al seu règim urbanístic d’aquestes deu parcel·les:  
 

- n’hi ha sis a les que el POUM els hi reconeix el caràcter de sòl urbà 
consolidat. 

 
- dues estan en sòl urbà no consolidat, una pendent de la tramitació i 

aprovació d’un Pla de Millora Urbana (PMU3), i una pendent d’executar 
un Polígon d’actuació urbanística (PAU1). 
 

- n’hi ha dues més en sòl urbanitzable delimitat (P.P.2), pendent per tant de 
la tramitació i aprovació del corresponent pla parcial i de les seves figures 
de gestió, projecte de urbanització i projecte de reparcel·lació. 

 
De les edificacions existents a les parcel·les referenciades, nou d’elles formen 
part del Catàleg de Béns Protegits del POUM de Premia de Mar, reconeixent l’alt 
valor arquitectònic de dites construccions aïllades, antigues masies destinades 
principalment a l’ús residencial vinculat a una explotació agrícola, i dotant-les 
d’un grau de protecció patrimonial BCIL. 
 
Les masies incloses en el Catàleg són: 
 

- Can Tarter 
- Can Sagalés 
- Can Pou 
- Can Fontanills 
- Can Batlle 
- Masia Ribas 
- Can Fayà 
- Can Malet 
- Can Esteve 

 
Aquesta modificació justifica el precepte legal d’atendre l’interès públic per 
dos motius fonamentals:  
 

- el primer és el fet d’augmentar les possibilitats de conservació i 
manteniment d’aquestes construccions incloses en el Catàleg, d’alt 
interès patrimonial i arquitectònic. El seu manteniment i posada en 
valor depèn de la seva rehabilitació, i aquesta és previsible que 
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Seg. Ortofoto
Parcel·la Construcció Hab exist. Sup. Constr. Qualificació Màx Hab Sup.mig Classificació

18 CAN TARTER BCIL 976,00 382,00 3,00 560,00 13d2 2,00 280,00 SUC

21 CAN SAGALES BCIL 2.463,00 572,00 4,00 572,00 13d1 2,00 286,00 SUC

26 CAN POU BCIL 1.703,00 568,00 2,00 568,00 13d1 2,00 284,00 SUC

27 CAN FONTANILLS BCIL 1.011,00 574,00 2,00 574,00 13d1 2,00 287,00 SUC

13 CAN BATLLE BCIL 961,00 326,00 2,00 326,00 13d1 2,00 163,00 SUC

19 MASIA RIBAS BCIL 6.133,00 1.435,00 2,00 1.435,00 13d3 6,00 239,17 SUC

20 CAN FAYA BCIL 3.969,00 988,00 3,00 988,00 13d3 6,00 164,67 SUNC-PMU3

22 CAN MALET BCIL 24.365,00 6.633,00 3,00 405,00 13d1 2,00 202,50 SUNC-PAU1

29 CAN ESTEVE BCIL 592,00 527,00 3,00 527,00 13d2 2,00 263,50 SUB-D PP2

CAN TORRENTS - 20.425,00 1.435,00 2,00 252,00 13d2 2,00 126,00 SUB-D PP2

CASES AMB JARDÍ, CLAU 13d DEL POUM DE PREMIÀ DE MAR

Segons CadastreFitxa catàleg Segons POUM

només es dugui a terme quan la superfície dels habitatges resultants 
s’ajusti a les demandes de mercat. 
 

- el segon fet és la realitat de cada una de les masies, fet que 
condiciona que la present modificació només n’afecti a quatre 
d’elles, en relació a la seva superfície construïda, la seva tipologia, i 
la superfície resultant dels habitatges que en un futur s’hi plantegin. 

 
A l’annex 1 del present document s’incorporen les fitxes corresponents a les 
masies que es troben incloses en el Catàleg de Béns Protegits del POUM de 
Premià de Mar. 
 
B.2- Anàlisi de les parcel·les. 
 
B.2.1- Anàlisi de superfícies. 
 
A la taula següent s’estableix una comparativa de les deu parcel·les qualificades 
amb la clau 13d, enumerant entre d’altres trets, les superfícies construïdes de 
les seves edificacions, el nombre màxim d’habitatges per subdivisió d’habitatge 
existent que el POUM determina i la superfície d’habitatge resultant que aquesta 
subdivisió produiria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la comparativa de les superfícies dels teòrics habitatges resultants es denota 
que quatre de les parcel·les tenen un rati entorn els 280-290m2/habitatge, molt 
superior al de la mitja de la taula que és de 230m2/habitatge.  
 
Aquestes quatre parcel·les són les finques Can Tarter, Can Sagalés, Can Pou i 
Can Fontanills, masies amb una superfície construïda existent similar, que es 
troba entorn als 550,00 m2. 
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B.2.2- Anàlisi formal. 
 
Formalment, les finques Can Tarter, Can Sagalés, Can Pou i Can Fontanills 
tenen en comú una composició de planta basilical, consistent en una marcada 
diferenciació entre les crugies centrals, més altes, i les crugies laterals, de menor 
alçada. A més a més, en aquestes quatre prima l’addició d’espais en els laterals, 
i una superfície construïda molt similar entre elles.  
 
La resta de masies presenten una distribució de les crugies, i una organització 
de l’espai, molt més compacta, i tot i que presenten trets comuns, no s’ajusten 
als criteris de classificació de la present modificació de planejament. 
 
Es fa necessari en aquest punt efectuar una anàlisi i reflexió entorn a l’origen, 
l’evolució  i la història de la masia catalana, entesa com l’element arquitectònic 
que s’ha mantingut fins a l’actualitat i que respon a una sèrie de necessitats 
agrícoles.  
 
Sembla que és indiscutible que el procés de romanització que patí la península 
comportà la centuriació del sòl agrícola, i la seva repartició en lots conreables de 
diferents dimensions, els quals eren assignats a la població, bàsicament a 
militars que es llicenciaven i a les persones considerades com a ciutadans de les 
províncies romanes.  
 
Aquestes unitats de conreu inicials requerien de l’establiment d’edificacions 
properes al sòl agrícola, que feien les funcions d’establiment destinat a 
l’emmagatzematge de les collites i la guarda dels caps de bestiar. Aquests 
edificis són les viles romanes, de les quals n’existeixen de diferents tipus, la 
majoria simples edificis de caràcter agrícola, d’altres veritables habitatges, de 
fastuoses decoracions i importants espais dedicats als cultes i a la vida 
contemplativa. No obstant això, aquest sembla el gènesi de l’establiment de 
múltiples emplaçaments i localitzacions d’edificacions destinades a la producció 
agrícola, i situades fora de les ciutats i dels nuclis habitats. . Exercien també una 
important funció de control i vigilància del territori. 
 
Evidentment, les viles romanes, no tenen res a veure tipològicament parlant amb 
les estructures de les masies que han arribat fins a avui en dia, però sí que son 
l’origen i a pre-existència a la localització de les masies i els masos que, al llarg 
del territori català, tenien cura del conreu i vigilància de la terra, i de les collites. 
Les viles romanes normalment es trobaven organitzades entorn a un peristil 
tancat, al qual hi donaven les diferents estances, tipologia compositiva que 
s’acaba abandonant. 
 
En canvi la tipologia de les masies que ens han arribat fins avui dia, i que en 
bona part es troben estudiades a la publicació de Josep Danés i Torras “Materials 
per a l’estudi de la masia”, es correspon a la tipologia d’edificació de planta 
basilical, i l’hem de buscar en l’adopció per part de l’església catòlica dels models 
de basíliques imperials romanes, amb una nau central i dues naus laterals. 
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Així doncs la majoria de masies catalanes adopten, amb més o menys criteri, 
l’estructura de la planta basilical, amb un espai central, normalment més ample 
que els dos espais laterals adjacents. En aquest espai central normalment s’hi 
situava l’escala d’accés a una planta superior, i era el destinat a ésser l’espai 
central i de distribució de la vida a la masia, relegant la posició de la cuina, i la 
llar de foc, a un dels laterals, i a l’altre lateral es situarien els primers espais 
d’emmagatzematge i també l’espai d’estable per als animals. A la planta superior, 
en els edificis més modestos s’hi situarien també espais d’emmagatzematge.  
 
A partir d’aquest model bàsic, les masies difereixen entre elles d’acord amb els 
diferents models de creixement, i també d’acord amb la seva funció, doncs 
algunes d’elles s’acaben convertint en cases senyorials, que poc tenen a veure 
amb una casa de pagès. D’altres van ampliant la seva superfície i nombre de 
plantes, per tal d’ajustar-se a les necessitats de la dimensió de les seves terres 
de conreu. 
 
D’acord amb l’origen i característiques formal que defineixen les masies, i 
retornant a les quatre masies objecte de la present modificació de planejament, 
cal dir que totes elles presenten una estructura tipològica de marcat caràcter 
allargat, donant una de les façanes amb major dimensió a la orientació sud, i 
deixant les façanes amb menys dimensió en les orientacions est-oest. En elles 
es veu clarament com la seva evolució constructiva, partint de les 3 crugies 
inicials, evoluciona cap al patró de l’addició d’espais laterals, de forma prioritària, 
davant l’addició de plantes altes, i només amb la variant de Can Sagalés que 
adopta diferents patrons de creixement, tant en planta com en alçada.  
 
No obstant això, aquestes quatre edificacions, Can Tarter, Can Sagalés, Can 
Pou i Can Fontanills, disposen de trets característics formals, tipològics i de 
superfície, que poden ésser considerats com a masies d’una estructura i tipologia 
similar, i per tant s’adeqüen als criteris que s’estableixen en el present document. 
 
A continuació es mostra un quadre comparatiu de la façana i planta de les 
masies incloses en la clau 13d. 
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B.2.3- Conclusió de l’anàlisi. 
 
De la comparativa de les superfícies de les antigues masies analitzades, així com 
de  les seves característiques formals, es despèn que les finques Can Tarter, 
Can Sagalés, Can Pou i Can Fontanills comparteixen una sèrie de trets comuns, 
tants físics com formals i tipològics, que les fan propícies per poder ésser 
dividides en tres habitatges, una unitat més del que permet actualment el 
planejament vigent amb la clau 13d1 i 13d2.  
 
En concret disposen d’una ordenació de les seves crugies, tant en planta com 
en alçada, que la possible divisió en tres habitatges, pot permetre la conservació 
i manteniment dels valors característics i pels quals es troben incloses en el 
Catàleg de Béns Protegits. 
 
Pel que fa a la resta de parcel·les, es considera que no s’han d’incloure en el 
present document de modificació de planejament pels següents motius: 
 

- Can Batlle: la densitat resultant dels seus habitatges seria de 163,00 
m2/habitatge, xifra que es considera adequada als estàndards del mercat 
immobiliari i per tant no es fa necessari sotmetre-la al procés del present 
document. D’altra banda, les seves característiques tipològiques i formals, 
de només dues crugies perpendiculars a façana, dificultarien la divisió en 
tres unitats, i per tant seria difícilment assumible que la possible divisió no 
pogués afectar als trets característics de l’edifici i als elements que en van 
propiciar la seva inclusió en el Catàleg de Béns Protegits. 
 
 

- Masia Ribas: disposa d’una estructura clàssica de tres crugies i conforma 
una gran casa de tipus i caràcter senyorial. La seva superfície construïda 
és molt superior a la resta de masies, i el planejament la qualifica amb la 
Clau 13d3, fet que li permet arribar als 6 habitatges màxims, sense afectar 
les característiques i protecció actual. 
 
 

- Can Fayà: disposa d’una estructura compositiva de cinc crugies, 
edificades en planta baixa i dues plantes pis, incorporant galeries, i per 
tant establint un model i patró formal diferent a la resta. La seva superfície 
construïda és superior a la resta de masies, i el planejament la qualifica 
amb la Clau 13d3, fet que li permet arribar als 6 habitatges màxims. Es 
troba en sòl urbà no consolidat, pendent de desenvolupament del 
planejament derivat, P.M.U.3 “Can Fayà”, que es defineix a l’article 62.8 
de les Normes del POUM de Premià de Mar. 

 
 

- Can Malet: disposa d’una estructura compositiva de cinc crugies, 
edificades en planta baixa i dues plantes pis, i disposa d’un estil 
arquitectònic proper a una casa senyorial de caràcter neo-clàssic. La seva 
densitat actual, i la superfície resultant per habitatge que li atorga el 
planejament s’ajusta als estàndards de la demanda del mercat 
immobiliari. Es troba en sòl urbà no consolidat, pendent de 
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desenvolupament d’un polígon d’actuació urbanística, P.A.1 “Traginer-
Metalogènia”, que es defineix a l’article 61 de les Normes del POUM de 
Premià de Mar. 

 
 

- Can Esteve: la seva densitat actual, i la superfície resultant per habitatge 
que li atorga el planejament s’ajusta als estàndards de la demanda del 
mercat immobiliari. Es troba en sòl urbanitzable delimitat, pendent de 
desenvolupament del planejament derivat P.P.2 “Can Torrents”, que es 
defineix a l’article 66 de les Normes del POUM de Premià de Mar. 

 
 

- Can Torrents: la seva densitat actual, i la superfície resultant per habitatge 
que li atorga el planejament s’ajusta als estàndards de la demanda del 
mercat immobiliari. Es troba en sòl urbanitzable delimitat, pendent de 
desenvolupament del planejament derivat P.P.2 “Can Torrents”, que es 
defineix a l’article 66 de les Normes del POUM de Premià de Mar. 
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C.- Descripció de la proposta. 
 
C.1.- Àmbit de la modificació 
 
Es tracta, com ja s’ha exposat, d’una modificació puntual que pretén regular la 
densitat edificable de 4 masies que es troben qualificades amb les claus 13d1 i 
13d2, i que a més a més es troben incloses en el Catàleg de Béns Protegits del 
POUM. 
 
L’article 51 regula la clau 13d “Cases amb jardí” i aquesta qualificació la trobem 
en el POUM Premià en deu parcel·les diferents, distribuïdes pel teixit urbà i totes 
amb construccions d’una molt notable qualitat arquitectònica i patrimonial. No 
obstant això i com ja s’ha justificat en els apartats anteriors, destinats al anàlisi 
de les diferents finques, i les masies existents en elles, la present modificació 
només afecta a les finques que contenen les següents masies: 
 

- Can Tarter 
- Can Sagalés 
- Can Pou 
- Can Fontanills 

 
Can Tarter 
Es tracta d’una masia situada al carrer Montserrat número 25 de Premià de Mar. 
També s’identifica per la seva referència cadastral, número: 
6240303DF4964S0001SW.  
D’acord amb les dades cadastrals disposa d’una superfície construïda de 382,00 
m2. Les seves característiques tipològiques i patrimonials queden recollides a la 
fitxa del catàleg número 18, que es troba en l’annex 3 del present document. 
 
La superfície de sòl als efectes d’àmbit de la modificació és de 1.107,00 m2. 
 
Can Sagalès 
Es tracta d’una masia situada al Camí Ral número 236, o al carrer de Segarra 
número 3. També s’identifica per la seva referència cadastral, número: 
7741002DF4974S0001GY.  
D’acord amb les dades cadastrals disposa d’una superfície construïda de 670,00 
m2. Les seves característiques tipològiques i patrimonials queden recollides a la 
fitxa del catàleg número 21, que es troba en l’annex 3 del present document. 
 
La superfície de sòl als efectes d’àmbit de la modificació és de 2.465,00 m2. 
 
Can Pou 
Es tracta d’una masia situada al carrer de Can Pou número 69B. També 
s’identifica per la seva referència cadastral, número: 7640014DF4974S.  
D’acord amb les dades cadastrals disposa d’una superfície construïda de 731,00 
m2. Les seves característiques tipològiques i patrimonials queden recollides a la 
fitxa del catàleg número 26, que es troba en l’annex 3 del present document. 
 
La superfície de sòl als efectes d’àmbit de la modificació és de 1.598,00 m2. 
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Can Fontanills 
Es tracta d’una masia situada al carrer Ramón Llull número 39. També 
s’identifica per la seva referència cadastral, número: 6641007DF4964S0001OW. 
D’acord amb les dades cadastrals disposa d’una superfície construïda de 574,00 
m2. Les seves característiques tipològiques i patrimonials queden recollides a la 
fitxa del catàleg número 27, que es troba en l’annex 3 del present document. 
 
La superfície de sòl als efectes d’àmbit de la modificació és de 1.011,00 m2. 
 
Àmbit total: d’acord amb l’anterior, i als efectes d’establiment de la superfície total 
de sòl afecta a la present modificació de planejament, l’àmbit total serà de 
6.181,00 m2. 
 
Donat que la present modificació, tal i com es veurà més endavant, comporta la 
delimitació de 4 polígons en sòl urbà independents entre ells, l’àmbit de la 
present estarà format per 4 sub-àmbits, discontinus entre ells: 
 

Àmbit 1: Can Tarter  1.107,00 m2 
Àmbit 2: Can Sagalés 2.465,00 m2 
Àmbit 3: Can Pou  1.598,00 m2 
Àmbit 4: Can Fontanills 1.011,00 m2 

 
TOTAL:   6.181,00 m2. 

 
 
A l’Annex 6 del present document s’adjunten les fitxes cadastrals de les finques 
objecte de la present modificació. 
 
 
C.2.- Classificació de sòl 
 
La present modificació de planejament manté invariable la classificació de sòl 
urbà consolidat de les quatre finques incloses en la present modificació de 
planejament. 
 
 
C.3.- Qualificació del sòl. Zonificació 
 
El document proposa la creació de la nova sub-clau, 13d4 i la seva aplicació 
a les quatre finques objecte de la present modificació de planejament. 
L’establiment de la nova clau es dibuixarà en els plànols d’ordenació i es 
recollirà en el nou redactat de l’article 51 de les normes del POUM. 
 
Tanmateix, i als efectes de donar compliment al que disposa l’apartat b) de 
l’article 43.1 del Decret Legislatiu 1/2010, Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
s’haurà de fer efectiva la cessió del 10% sobre l’increment d’aprofitament, 
només per les finques delimitades en aquesta modificació i que pretenguin 
assolir el 3r habitatge proposat.  
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A tal efecte, i per tal de donar també compliment al que disposen els 
apartats 3r i 4rt de la Disposició Addicional Segona del TRLUC, es delimita 
un polígon d’actuació urbanística per cada una de les finques objecte del 
present document, mitjançant el qual es podrà garantir el pagament de 
l’esmentada cessió, la qual es podrà fer efectiva en el moment de la 
concessió de la llicència d’obres, o de divisió horitzontal que permeti 
l’assoliment de l’esmentat 3r habitatge, i sempre i quan es compleixin les 
condicions que el nou redactat de l’article 51 estableixi. 
 
 
C.4.- Sistemes. 
 
Com a conseqüència del present canvi normatiu i per aplicació de l’article 100.4 
del TRLUC, i atès que el document comporta un augment de la densitat de l’ús 
residencial s’ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a 
sistemes d’espais lliures i equipaments de 10m2, com a mínim, per cada nou 
habitatge.  
 
Aquest mateix article, en l’apartat 100.4.c) estableix: “En el cas que aquesta 
reserva complementària, per raons d’impossibilitat material, no es pugui 
emplaçar en el mateix àmbit d’actuació, es pot substituir per l’equivalent 
econòmic, que l’ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït 
per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova creació al municipi”. 
 
Atesa la naturalesa de la modificació que es proposa sembla adequat establir 
que aquest darrer serà el procediment de cessió més adequat, atès que de no 
ser així, aquest document de modificació hauria de precisar el sòls a cedir en 
unes finques fortament consolidades dins de la trama urbana ja consolidada, i on 
l’augment de densitat portarà aparellada la necessitat de disposar de sòl lliure 
d’edificació vinculat a cada un dels tres habitatges resultants. D’altra banda la 
possible addició a la via pública actual de porcions de sòl de destinats a zones 
verdes, de dimensions reduïdes i sense una vinculació i/o ordenació prèvia, pot 
donar lloc a espais residuals, desalineats i poc sostenibles. 
 
És per aquest motiu i aprofitant que d’acord amb el que estableix l’apartat 4rt de 
la Disposició Addicional Segona, s’ha de delimitar un polígon urbanístic que 
garanteixi la cessió del 10% de l’aprofitament mig; la cessió econòmica 
substitutiva de les zones verdes i equipaments també es podrà materialitzar en 
el moment en què els titulars de les 4 masies afectades per la present 
modificació, vulguin materialitzar mitjançant la llicència urbanística, l’assoliment 
del tercer habitatge. 
 
 
C.5.- Polígons d’Actuació urbanística 
 
La present modificació de planejament estableix la delimitació de quatre polígons 
d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat, amb la única finalitat que es 
garanteixin les cessions, tant pel que fa al 10% de l’aprofitament mig, com les 
corresponents als 10 m2 de zones verdes i equipaments, en el moment en què 
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els titulars de les masies vulguin exercir el dret d’assoliment del tercer habitatge 
que es planteja com a augment respecte de l’actual, en la present modificació. 
 
Així doncs es planteja que les quatre finques puguin mantenir la seva situació 
actual de sòl urbà consolidat, per tal de garantir la possibilitat d’executar les obres 
necessàries per a la seva conservació i manteniment, i més enllà de les 
limitacions que els règims de disconformitat respecte del planejament vigent 
estableixen. 
 
D’acord amb això els quatre polígons només s’estableixen per garantir el 
pagament de les cessions per a aquelles finques on es sol·liciti, via llicència 
urbanística, l’establiment i consumació del tercer habitatge. La valoració de les 
cessions s’incorpora en l’annex 5 de la present modificació. 
 
Els polígons que es delimiten i que s’han d’incorporar al cos normatiu del POUM 
de Premià de Mar són: 
 
PA-7 “Can Tarter” 
Polígon en sòl urbà consolidat, de 1.107,00 m2 superfície, coincident amb la finca 
de la masia de Can Tarter, delimitat als efectes de garantir les cessions en el 
moment de l’atorgament de les corresponents llicències urbanístiques per 
l’assoliment d’un tercer habitatge. 
 
PA-8 “Can Sagalès” 
Polígon en sòl urbà consolidat, de 2.465,00 m2 de superfície, coincident amb la 
finca de la masia de Can Sagalés, delimitat als efectes de garantir les cessions 
en el moment de l’atorgament de les corresponents llicències urbanístiques per 
l’assoliment d’un tercer habitatge. 
 
PA-9 “Can Pou” 
Polígon en sòl urbà consolidat, de 1.598,00 m2 de superfície, coincident amb la 
finca de la masia de Can Pou, delimitat als efectes de garantir les cessions en el 
moment de l’atorgament de les corresponents llicències urbanístiques per 
l’assoliment d’un tercer habitatge. 
 
PA-10 “Can Fontanills” 
Polígon en sòl urbà consolidat, de 1.011,00 m2 de superfície, coincident amb la 
finca de la masia de Can Fontanills, delimitat als efectes de garantir les cessions 
en el moment de l’atorgament de les corresponents llicències urbanístiques per 
l’assoliment d’un tercer habitatge. 
 
 
C.6.- Justificació i conveniència de la modificació puntual. 
 
Segons l’art. 97 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, 
la modificació del planejament ha de ser justificada per la concurrència dels 
interessos públics i privats.  
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El procés d’urbanització dels sòls agrícoles de Premià de Mar ha comportat la 
transformació dels usos del sòl, abans dedicats a l’agricultura i al conreu intensiu, 
i ara dedicats als usos completament residencials i urbans. 
 
La situació de les quatre masies objecte de la present modificació de 
planejament, totalment integrades en la trama urbana, comporta la seva 
assimilació a un ús totalment urbà de les edificacions, deixant enrere el passat 
agrícola de les mateixes i convertint-les en habitatges de primera o de segona 
residència. Les masies, tot i que integrades, sembla que es troben com un rara 
avis enmig de tipologies que li són estranyes i alineacions i rasant que de 
vegades tampoc acaben de casar. 
 
Els espais i estances de les masies dedicats a les feines del camp, al 
emmagatzematge dels productes i al lloc de guarda d’animals, es veuen obligats 
a reconvertir-se cap a un ús més domèstic, i per tant l’escala de les seves 
dimensions també s’ha d’adequar als nous usos. 
 
Aquests factors, sumats als preus del mercat immobiliari, després del boom dels 
anys 2000, fan que en alguns casos, la transacció i rehabilitació d’habitatges amb 
una superfície construïda propera als 300 m2 no sigui viable, fet comporta la 
possibilitat que caiguin en desús i abandonament.  
 
Apareix també un altra variable dins d’aquest conjunt de factors, i és la 
catalogació de les masies sobre les que es planteja el present canvi normatiu. 
La seva rehabilitació és quasi obligatòria, des del punt de vista de la conservació 
i manteniment dels elements patrimonials històrics, i per tant el seu manteniment 
ha d’ajudar a explicar un passat agrícola no gaire llunyà.  
 
Així doncs la possibilitat de crear un tercer habitatge en aquestes quatre 
masies pot ajudar a la seva rehabilitació i al seu manteniment, perpetuant 
els valors que de per se en són portadores. És per aquest motiu que es 
justifica plenament l’interès públic de la modificació. 
 
En resum, s’estableixen les següents motivacions: 
 
 
Des de l'interès públic 
 
- Racionalització de l’ús del sòl, més coherent amb un model globalment 
eficient, doncs es destinarà menor sòl a un major nombre d’habitatges. 
 
- Atenuació de l’impacte visual i paisatgístic al reutilitzar les edificacions 
existents. 
 
- Homogeneïtzar les superfícies del teòrics habitatges resultants de la 
subdivisió de les 4 masies en clau 13d1 i 13d2, evitant així un greuge 
comparatiu. 
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- Afavorir la rehabilitació d’elements que disposen d’una sèrie de valors 
arquitectònics reconeguts pel Catàleg de Béns del POUM, i protegits 
d’acord amb la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català. 
 
Des de l'interès particular 
 
- Afavorir el procés de rehabilitació de les edificacions afectades, al 
propiciar l’obtenció d’habitatges amb una superfície més en concordança 
a la demanda del mercat immobiliari, i amb uns preus més assequibles. 
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D.- Plànols. 
 
 
I-01. Planejament vigent. Qualificació del sòl  E: 1/2.000 
 
O-01.  Proposta de modificació. Qualificació del sòl E: 1/2.000 
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Annex 1.-  Fitxes de les masies incloses en el Catàleg de Béns Protegits de 
Premià de Mar. 
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