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PLA ESPECIAL PER L’ASSIGNACIÓ D’ÚS A L’EQUIPAMENT DE LA MASIA DE CAN 
FRANCÍ. LLIÇÀ D’AMUNT.  

 

1. ANTECEDENTS 

El POUM de Lliçà d’Amunt es va aprovar definitivament en data 18/12/2014 (DOGC 16/03/2015). 

Aquest incloïa la finca de Can Francí en el sector de sòl urbà no consolidat PMU-2 Sector 

Centre – Can Francí, amb l’objectiu, juntament amb el PMU-1 Sector Centre- Can Guanndanya 

Vell, de definir un nou centre complex de la població on s’hi desenvolupin activitats 

residencials, comercial i terciàries. 

L’any 2018 l’Ajuntament i l’INCASOL van signar un conveni de col·laboració per al 

desenvolupament del sector Centre-Can Guadanya Vell i del sector Centre- Can Francí. 

En base a aquest conveni, es va redactar la Modificació puntual en l’àmbit Centre, aprovada 

definitivament en data 07/08/2020 (DOGC 02/10/2020), que tenia com a objectiu crear un 

nou centre urbà.  

Aquesta modificació qualificava la masia de Can Francí d’equipament públic sense ús 

determinat (E) i la incloïa dintre del PAU 19 Centre - Can Francí. 

 

2. OBJECTE DEL DOCUMENT 

L’objecte del present Pla especial és l’assignació d’ús a la masia de Can Francí qualificada 

d’equipament públic sense ús concret. 

 

3. PROMOCIÓ, REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 

El present Pla especial d’assignació d’usos està promogut per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 

i ha estat redactat pels arquitectes Enric González Duran i Georgina Vázquez Utzet, de 

l’empresa PROJECTES URBANS, arquitectura i territori SLP, amb despatx professional a 

Rambla Prat, 2, 1-2-A de Barcelona. 

 

4. MARC LEGAL 

El marc legal que emmarca el present Pla especial és: 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, i modificacions posteriors (TRLUC) 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

(RLUC) 

- POUM de Lliçà d’Amunt, aprovat l’any 2015 

- Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt a l’àmbit Centre, aprovada l’any 2020. 

D’acord amb l’article 67.1.d del TRLUC, en desenvolupament de les previsions del planejament 

urbanístic general es poden aprovar plans especial urbanístics per concretar l’ús de 

l’equipament comunitari. 
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D’acord amb l’article  89.2 de les Normes urbanístiques del  POUM, la determinació d’un ús 

concret als equipaments sense ús determinat o la modificació d’un ús propi definit per uns 

altres, requerirà la redacció d’un Pla especial. 

D’acord amb l’article 69 del TRLUC els Plans especials contenen les determinacions pròpies 

de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els 

plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin. 

D’acord amb l’article 81 del TRLUC, correspon als ajuntaments, un cop vist l’informe de la 

comissió territorial d’urbanisme competent, l’aprovació definitiva dels plans especials 

urbanístics a que fa referència l’article 67.1.d que afecten llur terme municipal, sempre que 

es tracti d’equipaments comunitaris d’interès exclusivament local i que siguin promoguts 

d’acord amb les determinacions d’un POUM. 

 

 

5. AMBIT DEL PLA ESPECIAL 

L’àmbit del Pla especial coincideix amb la finca qualificada d’equipament (E) dintre del PAU-

19 on es troba la masia de Can Francí. 
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6. PLANEJAMENT VIGENT 

Modificació del POUM de Lliçà en l’àmbit Centre 

La MP del POUM en l’àmbit Centre, aprovada definitivament en data 07/08/2020 (DOGC 

02/10/2020) qualifica la masia de Can Francí d’equipament públic sense ús determinat i la 

inclou dintre del va PAU 19 Centre - Can Francí. 

 

Plànol O.2 Zonificació proposada  

 

L’article 86 i següents del POUM regula el sistema d’equipaments comunitaris.  

L’article 89 determina els usos propis de cada equipament: 

- Ee_ Esportiu   Esportiu, de lleure 

- Ec_ Cultural-social-religiós Cultural, associatiu, educatiu, religiós 

- Ed_ Docent   Educatiu 

- Es_ Sanitari-assistencial Sanitari, consultori mèdic, assistencial 

- Ea_ Administratiu  Administració pública 

- Er_ Residencia temporal Alberg, cases de colònies 

- Ef_ Funerari   Cementiri, tanatori, serveis annexos 

- Em_ Mercat i proveïment Mercat, mercadet, fra temporal 

- Et_ Pel transport  Estació d’autobusos, centres de transport 

- E_ Sense ús determinat Qualsevol dels precedents 

D’acord amb l’article  89.2 de les Normes urbanístiques del  POUM, la determinació d’un ús 

concret als equipaments sense ús determinat o la modificació d’un ús propi definit per un 

altres, requerirà la redacció d’un Pla especial. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LA REALITAT 

Emplaçament 

L’edifici es troba actualment emplaçat en sòl no desenvolupat ubicat proper a l’encreuament 

del carrer d’Anselm Clavé (BV-1602), que creua el nucli urbà en sentit nord-sud i que 

estructura la trama urbana; i el carrer Granollers (BV-1432), que dona accés al poble. 

La finca està delimitada pel nord pel C/ Granollers i pel sud pel C/ Doctor Bonet. 

 

Font: ICGC 
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Edifici 

Es tracta d’una masia formada per un volum principal rectangular de planta baixa i planta pis 

amb el carener perpendicular a la façana principal. Aquest té diversos petits cossos en planta 

baixa afegits a la façana principal i posterior.  

 

Façana principal 

 

Façana posterior 
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Façana lateral 

Es tracta d’una masia tradicional de 3 crugies que ha anat creixent afegint crugies al volum 

original. Tot i que no s’ha pogut accedir a l’interior de l’edificació, es pot deduir que tindrà 

una estructura de parets de càrrega i que estarà format per diverses estances condicionades 

per aquestes parets de càrrega. 

L’edifici es troba ubicat en una cota inferior que el seu entorn, el qual coincidiria 

aproximadament amb la cota de la planta pis. L’accés principal a l’edifici es realitza per la 

planta baixa de la façana principal, però també hi ha un sortida a la part posterior a l’alçada 

de la planta pis i que queda enrasat amb el terreny per la part posterior situat a cota de la 

carretera BV-1432. 

A l’est de l’edifici principal hi ha un cobert agrícola aïllat, el qual es troba parcialment fora de 

la finca qualificada d’equipament. 

 

També hi ha una altra edificació al costat oest de la finca que es troba fora de l’àmbit 

qualificat d’equipament. 
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Superficies cadastrals 

El sòl qualificat d’equipament forma part de la finca amb la referència cadastral 

6769601DG3066N0001SO amb les següents dades: 

- Superfície parcel·la cadastral: 3.155 m2 

- Superfície construïda: 712 m2 

- Any De construcció: 1900 

 

Segons la cartografia cadastral, la masia (volum principal) té una planta rectangular 

d’aproximadament 25 x 12 metres, amb diversos cossos afegits a la façana principal i 

posterior. Dintre de la finca hi altres coberts i edificacions auxiliars, que queden total o 

parcialment fora del sòl qualificat d’equipament. 

 

Superposició del planejament vigent amb la cartografia cadastral (en blau) on es pot observar 

la part de la finca cadastral qualificada d’equipament. 
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8. CONCLUSIONS 

La finca qualificada d’equipament disposa d’un edificació existent, la masia de Can Francí, 

de planta baixa i planta pis, d’unes dimensions limitades (25 x 12 m) i amb un tipologia 

edificatòria bastant rígida que no permet grans transformacions i que per tant, limita molt els 

usos que es poden realitzar 

Donades les característiques físiques de l’edifici que condicionen molt els usos que es poden 

realitzar, i les necessitats municipals pel que fa a nous equipaments, es considera que els 

usos més adients per aquest edifici serien els usos vinculats a associacions o entitats, o 

col·lectius com els joves. 

 

9. PROPOSTA D’ASSIGNACIÓ D’ÚS 

D’acord amb l’anàlisi realitzat es proposa assignar l’ús d’equipament Cultural-social-religiós 

amb la clau Ec a la masia de Can Francí. 

 

Barcelona, gener 2022 

 

Georgina Vázquez Utzet, arquitecta directora de l’equip  
PROJECTES URBANS, arquitectura i territori SLP 
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