Can Planes
Palau-solità i Plegamans
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
de Caldes.

Vallès Occidental
Polígon Industrial Riera de Caldes
Al costat de la ctra. B-143, a l'alçada del Polígon Industrial Riera

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

41.56378
2.18443
431997
4601666

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08156-33
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII
1784
Dolent
S'aprecien esquerdes i humitats a les façanes.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.20. BPIM.
Sí, IPA.: 32772.
Fàcil
Sense ús
Pública
Generalitat de Catalunya (INCASOL)
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte
dj., 14/06/2001 - 02:00

Descripció
Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, dos pisos i golfes.
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Està formada per un pati, un petit garatge, un molí de vent malmès i diverses construccions
annexes, entre elles una gran nau de construcció posterior dedicada a l'ús ramader.
Es conserva l'estructura original de murs portants de pedra amb maó i forjats d'entrebigat
de fusta.
La coberta dels volums principals és inclinada de teula àrab. Una part de la coberta de la
nau és de teula plana de ceràmica i una altra part d'uralita.
El volum principal presenta una coberta de dues vessants amb carener perpendicular a la
façana principal, i els altres volums presenten cobertes d'una i dues vessants segons el cas.
La façana principal es caracteritza per tenir un eix vertical de simetria coincident amb el
carener i la porta d'accés. Està arrebossada, encara que part de l'arrebossat ha caigut. En
planta baixa, al centre, hi ha la porta d'accés d'arc rebaixat adovellat. A ambdós costats hi
ha finestres rectangulars adovellades, de diferents mides.
A la planta primera, a sobre de la porta d'accés, hi ha un finestral amb balcó, amb barana
de ferro forjat i treballat, i una inscripció amb la data 1784 i el nom de Miquel Vila. A cada
banda, i coincidint amb les obertures de la planta baixa, hi han finestres adovellades, també
de diferents mides. Actualment les finestres de la dreta estan tapiades.
A la planta segona, les finestres són rectangulars i de diferents mides, i també es situen en
eix amb les de les plantes inferiors.
L'edifici és coronat amb una petita finestra rodona amb reixa horitzontal, situada a les golfes.
A la façana principal se li adossa, a l'esquerra, un volum rectangular enrassat a façana, que
copia la tipologia d'obertures de la primera planta; consta d'un acabament amb barana
corresponent a un terrat.
Per contra, a la dreta de la façana principal i separat, hi ha un altre volum rectangular, amb
coberta inclinada a una sola vessant. Una tanca uneix la façana principal i aquest volum,
tancant així el pati de la finca. Aquesta tanca de maçoneria comparteix el sòcol de la façana
principal i una gran porta d'arc rebaixat, situat al bell mig de la tanca, s'encarrega de marcar
l'accés a aquest pati.
La nau d'ús ramader es situa a l'est de la parcel·la. El cos principal està format per una gran
nau rectangular de proporcions allargades. Aquesta consta d'una estructura d'encavallades,
que suporta la coberta a dues vessants, de teula plana de ceràmica i d'uralita, amb carener
paral·lel a la façana principal. Les façanes, de poc valor arquitectònic, segueixen un ritme
de finestres aparellades.
Observacions:
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Història
Sobre la porta principal hi ha un balcó i una inscripció amb la data 1784 i el nom de Miquel Vila.
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