Can Valls
Palau-solità i Plegamans
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Occidental
Ctra. de Sabadell C-155, p.k. 5,5, 08184, Palau-solità i Plegamans
(davant de l'antic càmping).

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.56726
2.15992
429957
4602072

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08156-28
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Regular
L'estructura de la coberta està malmesa.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.21. BCIL.
Sí, IPA.: 32778.

Fàcil
Residencial
Privada
00100100DG30A0001GD / 08155A009000130000PK
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte
dg., 01/04/2001 - 02:00

Descripció
Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. Presenta diverses construccions
annexes, que s'han anat afegint al llarg del temps. Té un gran pati amb una torre que va ser un antic pou. AI
fons de la casa, es troben cossos afegits destinats a explotació ramadera.
L'estructura original, que encara avui es conserva, és de murs portants de maçoneria i forjats d'entrebigat de
fusta.
La coberta del cos principal és inclinada de dues vessants, amb teula àrab i carener paral·lel a la façana
principal. Té un petit voladís que fa de ràfec. Les altres, també de teula àrab, es divideixen en cobertes a una
o dues vessants segons el cas.
Les façanes de la masia original estan arrebossades. Es conserven algunes façanes de les construccions
afegides amb un acabat de maçoneria de pedra de riu. A la façana principal de la masia, destaca la porta
d'accés amb arc de mig punt adovellat, amb una marca d'un antic escut que ha desaparegut. Just a sobre de
la porta, hi ha un finestral amb balcó i barana de ferro forjat. Al costat dret de la façana, hi ha tres petites
finestres protegides per un ràfec de poca inclinació, amb estructura de fusta i rematat amb teula àrab. La
finestra de la planta baixa té un arc rebaixat i una reixa de ferro entrecreuat. Les dues finestres de la planta
primera són quadrades i estan ubicades sense cap criteri compositiu. A l'esquerra de l'eix de la porta d'accés,
hi ha diferents obertures amb diferents formes i mides. S'observa una finestra amb porticó de fusta en planta
baixa, amb finestral en planta pis, situat just a obre. Sembla que per aquestes obertures s'entrava el gra i els
cereals als magatzems. A la façana lateral, destaca una porta d'accés amb arc de mig punt, amb tres esglaons
per accedir-hi. A cada banda, hi ha finestres rectangulars i a la planta pis, un finestral amb arc de mig punt
amb balcó i barana de ferro treballat i decoratiu.
En l'interior de la casa es troben dues arcades ben conservades. També cal destacar les restes de dues preses
de vi.

Observacions:
Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº1.05.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Història
Aparentment la casa va formar part d'un petit nucli on hi havia vàries cases. Es creu que va tenir una
capella.
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