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DENOMINACIÓ: CAN  ROVIRA / Can Pelut Vell

ADREÇA: X=422495,56 Y=45774959

MUNICIPI: Prat de Llobregat

ÈPOCA: s. XIX

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A: .

TIPOLOGIA: Grup I. 1. Masia de crugies adossades
Ambients d’interès rural

TITULARITAT: Privada

ÚS: Agrícola

CODI: t. 22 - p
AMR. 09

DESCRIPCIÓ:

Casa de planta baixa i pis amb la teulada a dues vessants i el carener paral·lel
a la façana. Els materials constructius estan ben arrebossatss i pintats de blanc i la
fusteria de color verd. La coberta és de teula àrab.

Té dos cossos afegits que realitzen la funció de magatzem i garatge, aquesta
part probablement són de construcció posterior.

Pati al sud limitat per mur perimetral paral·lel al camí de Cal Pelut, amb
arbrat.

CONTEXT:

Està situada al barri de la Ribera, al costat de l’Autovia de Castelldefels. Per
accedir-hi cal seguir el camí de Ca l’Inglada.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

Data de la darrera actualització:  Maig      2002
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EVOLUCIÓ D’USOS: Ús original: Masia

Ús actual: Habitatge d’ús agrícola
.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. Donat que es troba habitada, les edificacions

es mantenen en bon estat.
.
VALORACIÓ:

.
PROTECCIÓ PROPOSADA: .

RÈGIM URBANÍSTIC: 24. Sòl No Urbanitzable. Dins l’àmbit a que fa
referència l’article 159. D’acord amb el Text
refós de la Revisió de Programa d’Actuació de
PGM. Segons quadrienni 1988-1992. Sèrie b.1 de
classificació del sòl.

RÈGIM DE PROTECCIÓ: … .

REFERÈNCIA CADASTRAL:
.

DADES HISTÒRIQUES:

Masia coneguda també com Cal Pelut Vell. El nom actual ve de la família que
l’adquirí  la dècada dels 50.

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona parla de “Cal Pelut”?. Una
“Alqueria (casa de labor)”, situada a 3 km de la capital de l’ajuntament, que era un
edifici de dues plantes habitat constantment.
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