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1.- OBJECTIU DE L’ESTUDI 
 
Determinar l’abast dels espais subjectes a cessió obligatòria segons el planejament 
urbanístic vigent i la seva repercussió en les finques registrals i cadastrals. 
 
 
2.- RECERCA D’INFORMACIÓ BASE 
 
Per tal d’esbrinar l’origen de les finques registrals compreses dins l’àmbit de la 
urbanització el Golf, s’han fet les següents tasques. 
 
 
2.1 ANÀLISI DEL CADASTRE HISTÒRIC 
  
Primerament s’ha procedir a l’extracció del parcel·lari del cadastre de rústica de l’any 
1957, realitzat sobre vol americà  i cèdules de propietat, procedent de l’arxiu històric de 
Girona, en endavant cadastre històric.  
 
Posteriorment s’ha digitalitzat el parcel·lari històric utilitzant com a referència l’esmentat 
vol americà, servit en format digital georeferenciat per l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, en endavant I.C.G.C.  
 
Com ha resultat s’han identificat les parcel·les cadastrals històriques que posteriorment 
es van incloure en l’àmbit de la urbanització Veure plànol núm. 1, i els respectius titulars  
Veure plànol núm. 2 
 
S’ha constatat mitjançant les cèdules de propietat del cadastre històric que la pràctica 
totalitat de les parcel·les incloses en l’àmbit de la urbanització van ser adquirides a partir 
de l’any 1961 per la societat Santa Cristina Development, S.A. Veure plànol núm. 3. 
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2.2 ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ REGISTRAL 
 
A partir de la informació obtinguda en l’apartat anterior, s’ha procedit a identificar les 
finques registrals incloses dins l’àmbit del PAU de la urbanització, com ha resultat s’han 
identificat set finques registrals:  
 

TOM LLIBRE FOL FINCA 
2127 45 de Sta. Cristina 

d’Aro 
200 1097 

1647 37 de Sta. Cristina 
d’Aro 

41 434 

1095 17 de Sta. Cristina 
d’Aro 

111 521 

751 11 de Sta. Cristina 
d’Aro 

90 6 

1590 25 de Sta. Cristina 
d’Aro 

42 814 

1095 17 de Sta. Cristina 
d’Aro 

130 524 

1482 23 de Sta. Cristina 
d’Aro 

115 697 

 
 
Tot seguit s’analitzen cada una d’elles, amb l’objectiu de verificar el seu emplaçament, 
mitjançant la comparació de la seves descripcions amb el cadastre històric i altres 
elements territorials. 
 
En el plànol núm. 4 es mostren les finques registrals identificades. 
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2.3 FINCA REGISTRAL 1097 
 
2.3.1 DESCRIPCIÓ 
 
Porció de terreny que correspon amb les parcel·les del cadastre històric: 26 del polígon 
12; parcel·les 17, 18 i 23 de polígon 4. Titular cadastral: Gifré Boada Agustín. 
 
La superfície procedent de la digitalització del cadastre històric és de 635.463,75 m2. En 
el registre no consta superfície de la finca matriu, ni de la superfície real en el moment de 
la transmissió. Tanmateix si que consta la superfície de la resta de finca,  en concret la 
nota simple diu:  “Extensión de terreno, en la que se halla enclavada una casa conocida 
por Manso Vilar, de superficie según registro, después de varies segregaciones, 
doscientos cincuenta y dos mil trescientos setenta metros con dieciocho decímetros“ 
(252.370,18 m²). Remarcar que actualment el Manso Vilar s’ubica fora d’aquesta finca, 
per tant la descripció és anterior a alguna de les segregacions que fa referència el Registre. 
Titular Santa Cristina Development, S.A. per títol de permuta de 25 d’agost de 1967. 
Lliure de càrregues. 
 
La comparació del termenals descrits en la nota simple de registre de la propietat i la 
realitat física del cadastre històric és la següent: 
 
 Descripció Registre Comparació cadastre 

històric 
Est Santa Cristina 

Development, S.A 
Santa Cristina 
Development  

Sud Con resto de finca de 
donde se segrega de Don 
Agustí Gifré 

La resta de la finca pel 
llindar sud forma la 
parcel·la 15 del polígon 4, 
titular Gifré. 

Oest Santa Cristina 
Development S.A 

Parcel·la 18 del polígon 5 

Fornells - 
Miguel Lloveras - 
Segismundo Dausá - 
Maria Homs - 
Mateu Llauradó - 

Nord Santa Cristina 
Development S.A. 

Polígon 11 Parc 6, titular: 
Santa Cristina 
Development. 

Balmaña Polígon 11 Parc 9, titular: 
Balmaña 

Presas Polígon 12 Parc 5, titular: 
Presas 

Aymerich Polígon 12 Parc 8, titular: 
Aymerich 

Fornells Polígon 12 Parc 13, titular: 
Fornells 

Santa Cristina 
Development S.A. 

Polígon 12 Parc 12, titular 
Santa Cristina 



 

 
 

Development S.A. 
anteriorment Dausá 

Fornells Polígon 12, 17 parc 14, 
titular Fornells 

Gifré Polígon 12 Parc 4, titular 
Gifré  

Bosch Polígon 12 parc 19, titular 
Bosch 

Fornells Polígon 12 Parc 20, titular 
Fornells 

Lloveras Polígon 12 Parc 21, titular 
Lloveras. 

Pedro LLambí  
Porcions inexistents en el 
cadastre històric, 
possiblement per 
agrupació anterior. 

Narciso Riusam 
Mariano Roselló 
Maria Homs 
Pedro Boada 
Juan Pla 
Mateu LLaurado 
Segismundo Dausá 

 
Addicionalment s’han realitzat un conjunt de prospeccions destinades a esbrinar la finca 
matriu d’on procedeixen determinades parcel·les actuals, en concret: 
 

Parcel·la Finca registral Finca matriu 
8383902DG9288S0001HE 2210 1097 
8585929DG9298N0001OK 3658 1097 

 
2.3.2 RESULTAT DE L’ANÀLISI DE LA FINCA 1097 
 
a/ Respecte la superfície:  
 
En la nota simple del registre de la propietat no conta la superfície de la finca matriu. 
Tanmateix si consta la superfície de la resta de la finca actual de 252.370 m², aquesta 
superfície és molt aproximada a les superfícies avui destinades a sistemes i la resta de la 
parcel·la 23 del polígon 4, exclosa de la urbanització. 
 
b/ Respecte la titularitat:  
 
La titularitat cadastral i registral coincideix a favor de Santa Cristina Development, S.A. 
 
c/ Respecte els termenals: 
 
De vint i set termenals descrits en la nota simple, s’identifiquen totalment quinze, els 
quals conformen la pràctica totalitat del perímetre de la finca. La resta no identificats 
poden procedir de agrupacions de data anterior o posterior al cadastre històric. 
 
 d/ Respecte les prospeccions 
 
Les dues parcel·les analitzades coincideixen amb la procedència de la finca registral 1097. 
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2.4 FINCA REGISTRAL 434 
 
2.4.1 DESCRIPCIÓ 
 
Porció de terreny que correspon amb el cadastre històric parcel·la 16 de polígon 4 i 
parcel·la 3 del polígon 12, amb una superfície total de 61,8 Has. Titular: Juan Ciurana 
Balmaña, abans Juan Crosas.  El registre de la propietat fa la següent descripció: 
Extensión de terreno de cincuenta hectáreas, sesenta áreas, cincuenta y ocho centáreas, 
setenta y dos decímetros cuadrados, poco más o menos, o aquella mayor extensión 
comprendida dentro de sus límites, que se compone de la casa Manso Crosa, señalada 
con el número nueve, con todas sus dependencias, y actualmente después de sufrir varias 
segregaciones, incluido la casa Manso, tiene una superficie resto de setenta y siete mil 
quinientos cuarenta y dos metros, setenta y seis decímetros cuadrados” (77.542,76 m²). 
Per finalitzar la descripció diu: “Están enclavadas dentro de esta finca el resto de la de 
este número, después de las segregaciones a que se refieren las notas puestas al margen 
de la anterior inscripción 11ª. Títular: Santa Cristina Development S.A. per adjudicació 
de data 26 d’octubre de 1965. Lliure de càrregues. 
 
La comparació del termenals descrits en la nota simple de registre de la propietat i la 
realitat física del cadastre històric és la següent: 
 
 Descripció Registre Comparació cadastre 

històric 
Nord Manso Crosa, camí de 

Solius i Santa Cristina 
Development, S.A. 

Polígon 12 Parcel·lq 26, 
titular Santa Cristina 
Development, S.A. i camí 
de Solius. 

Est Santa Cristina 
Development, S.A. 

Polígon 4 Parcel·la 22, 
titular Santa Cristina 
Development, S.A. 

Parcela segregada Juan de 
Ciurana 

Polígon 4 Parcel·la 16, 
titular Ciurana 

Sud Agustí Gifré Polígon 4, Parcel·la 15, 
titular Gifré 

Santa Cristina 
Development, S.A. 

Polígon 4 Parcel·la 6, 
Santa Cristina 
Development, S.A. 

Oest Gifre Polígon 4 Parcel·la 23, 
titular Gifre, 
posteriormente Santa 
Cristina Development, S.A 

 
Altre comparació: la nota simple diu: “que se compone de la casa Manso Crosa”, un cop 
fetes les comprovacions adients es confirma que el Manso Crosa o també anomenat Can 
Croses, s’ubica en el interior de la parcel·la del cadastre històric polígon 4 parcel·la 16, 
que correspon amb la finca registral 434. 
 
 
 



 

 
 

 
Addicionalment s’han realitzat un conjunt de prospeccions destinades a esbrinar de quina 
finca matriu procedeixen tres parcel·les ubicades en aquesta zona de la urbanització: 
 

Parcel·la Finca registral Finca matriu 
8579953DG9287N0001BQ 4695 434 
8986911DG9288N0001FK 3117 434 
9087513DG9298N0001FX 5589 434 

 
 
2.4.2 RESULTAT DE L’ANÀLISI DE LA FINCA 434 
 
a/ Respecte la superfície:  
 
La superfície continguda en la nota simple registral és aproximada, segons es desprèn del 
seu propi contingut, per tant, la diferència de quasi 10 Has, entre la nota simple i el 
cadastre històric està justificada i no suposa cap impediment per la identificació física de 
la finca registral. 
 
b/ Respecte la titularitat:  
 
La titularitat cadastral i registral coincideix a favor de Santa Cristina Development, S.A. 
 
c/ Respecte els termenals: 
 
Dels sis termenals mencionats en la nota simple, tots ells coincideixen amb el cadastre 
històric, per tant queda identificat la totalitat del perímetre de la finca.  
 
 d/ Respecte les prospeccions 
 
El tres casos analitats confirmen la procedència de la finca registral 434 
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2.5 FINCA REGISTRAL 521 
 
2.5.1 DESCRIPCIÓ 
 
Terreny que correspon amb la parcel·la 6 del polígon 4 del cadastre històric, amb una 
superfície de 430.689,75 m2, titular Baltasar Fernández. La nota simple descriu la finca 
com: “Pieza de tierra bosque alcornocal de treinta y cinco vesanas, equivalentes a 
setecientas setenta y cinco áreas, curanta y cinco centiáreas” (77.545 m²)... 
“actualmente después de varias segregaciones tiene una superficie resto de cuarenta y 
un mil seiscientos cincuenta y ocho metros, paraje la Montaña de LLambí”, (41.658 m²).  
Titular Santa Cristina Development, S.A. Cargues: dret de pas a favor de Catalina 
Cruañes LLambí. (veure descripció detallada en la finca 814). 
 
La comparació del termenals descrits en la nota simple i la realitat física del cadastre 
històric és la següent: 
 
 
 Descripció Registre Comparació cadastre 

històric 
Nord Manso Crosas Polígon 4 Parcel·la 16 (on 

s’ubica el Mas Crosas. 
Títular Juan Ciurana 
Balmaña (anteriorment 
Juan Crosas) i 
posteriorment Santa 
Cristina Development, 
S.A. 

José Casas Polígon 4 Parcel·la 22. 
Titular Casas Salvatella, 
posteriorment Santa 
Cristina Development, S.A 

Francisco Morató Polígon 4 Parcel·la 21, 
titular Morató 

Sud José Casas Polígon 4 Parcel·la 10, 
titular Casas Salvatella. 

Manuel Masvidal y 
Baltasar Fernández, antes 
D. Eulalia Cruañas. 

 

Est Miquel Font  
Francisco Culla Polígon 4 Parcel·la 9 i 

Polígon 5 parcel·la 9, 
titular Culla Giralt 

Oest  Juan Ciurana Polígon 4 Parcel·la 6, 
titular Ciurana Balmaña 

Manuel Masvidal y 
Baltasar Fernández 

Podria ser part de la resta 
de la pròpia parcel·la 6 del 
polígon 4 

 



 

 
 

Addicionalment s’han realitzat un conjunt de prospeccions destinades a esbrinar la 
procedència de parcel·les actuals, en concret s’ha identificat una parcel·la actual que 
procedeix de la finca registral 521. 
 
 

Parcel·la Finca registral Finca matriu 
9076601DG9297N0001ST 4329 521 

 
2.5.2 RESULTAT DE L’ANÀLISI DE LA FINCA 521 
 
a/ Respecte la superfície:  
 
La diferencia de superfícies entre la nota simple i el cadastre històric, de quasi 35 Has, ve 
provocada per la inscripció de múltiples segregacions, que encara no consten en el 
cadastre històric de 1957, en cap cas suposa un risc per la correcta identificació de la 
finca. 
 
b/ Respecte la titularitat:  
 
La titularitat cadastral i registral coincideix a favor de Santa Cristina Development, S.A. 
 
c/ Respecte els termenals: 
 
Dels nou termenals mencionats en la nota simple, set coincideixen amb el cadastre 
històric i descriuen de forma fiable el perímetre de la finca. 
 
 d/ Respecte les prospeccions 
 
Actualment en aquesta finca registral s’ubica una part reduïda de la urbanització, malgrat 
això s’ha pogut identificar una parcel·la que procedeix de la finca matriu 521. 
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2.6 FINCA REGISTRAL 6 
 
2.6.1 DESCRIPCIÓ  
 
Terreny que correspon amb la parcel·la 22 del polígon 4, del cadastre històric, amb una 
superfície de 124.122 m² Titular Juan Casas Salvatella.  En el registre de la propietat 
consta inscrita en la finca núm. 6, foli 90, llibre 11 tom 751, amb la següent descripció: 
“Terreno procedente de manso Miró, en termino de Santa Cristina de Aro, con una 
superficie de veinticuatro vesanas, equivalentes a cinco hectáreas, veinticuatro áreas, 
dieciséis centiáreas” (52.416 m²).  “ y actualmente después de sufrir varias segregaciones 
tiene una superficie resto de treinta y tres mil doscientos novena y siete metros, setenta y 
siete decímetros cuadrados”. (33.297,77 m²).  Titular Santa Cristina Development, S.A.  
 
La comparació del termenals descrits en la nota simple de registre de la propietat i la 
realitat física del cadastre històric és la següent: 
 
 
 Descripció Registre Comparació cadastre 

històric 
Sud José Casas Ventura Polígon 4 parcel·la 6, 

Titular Santa Cristina 
Development.  
Anteriorment amb porció 
de la pròpia finca matriu 
polígon 4 parcel·la 4, 
titular: José Casas Ventura 

Est Francisco Morató Polígon 4 Parcel·la 24 i 
Parcel·la 21, titular 
Francisco Morató. 

Oest Maria Cruañas  
Nord Lorenzo Crosas i Gerardo 

Cruañas 
Polígon 4 Parcel·la 16, 
Ciurana Balmaña – Manso 
Crosas 
Polígon 4 Parcel·la 5, 
titular Maria Cruañas 
 

 
 
Addicionalment s’han realitzat un conjunt de prospeccions destinades a esbrinar la 
procedència de les parcel·les actuals, en concret: 
 

Parcel·la Finca registral Finca matriu 
9080901DG9298S0001YU 2548 6 
9081605DG9298S0001SU 2192 6 

 
  



 

 
 

 
2.6.2 RESULTAT DE L’ANÀLISI DE LA FINCA 6 
 
a/ Respecte la superfície: la diferencia de superfície de la finca matriu amb el cadastre 
històric de 71.706 la qual s’origina per les diferents dates de cada font d’informació, 
mentre el cadastre històric del 1957 està delimitant la finca matriu, la inscripció registral 
de l’any 1984 està descrivint la situació de la finca en aquella data, desprès d’un procés 
de regularització de cabuda a més s’havien produït diverses segregacions, el que provoca 
la diferència de superfície amb el cadastre històric. 
 
b/ Respecte la titularitat: coincideix a favor de Santa Cristina Development, S.A. 
 
c/ Respecte el termenals: en coincideixen tres d’un total de cinc, que permet identificar 
el perímetre de la finca. 
 
d/ Respecte les prospeccions: les dues parcel·les actuals consultades, ubicades en 
aquesta zona de la urbanització procedeixen de la finca registral 6. 
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2.7 FINCA REGISTRAL 814 
 
2.7.1 DESCRIPCIÓ 
 
Terrenys que correspon amb les parcel·les de cadastre històric: Parcel·la 4 del polígon 11 
(parcialment), parcel·la 2 del polígon 12 i parcel·la 2 de polígon 4, amb total amb una 
superfície de 75.799 m².  Titular Eulalia Cruañes Cruañes (1961). 
 
Inscrita en el Registre de la Propietat com finca 814, Foli 42, Llibre 25, Tom 1590. Amb 
aquesta descripció: “Pieza de tierra procedente del Manso LLambí del Villar, sita en el 
término municipal de Santa Cristina d’Aro, de cabida siete hectáreas, sesenta áreas y 
tres centiáreas (76.003 m²). “y según el Registro después de varias segregaciones tiene 
una superficie resto de treinta y un mil doscientos sesenta y ocho metros, treinta y seis 
decímetros, cuadrados” (31.268,36 m²). Titular: Santa Cristina Development, S.A. 
Càrregues: Como procedente de mayor finca, está afecta a la siguiente servidumbre: 
“Doña Catalina Cruañes LLambí, tendrá derecho de pasar por los caminos existentes en 
la porción de la primera suerte de la Heredad llamada Manso Llambí y por los caminos 
existentes en la porción de aquella pieza de tierra bosque llamada La Montaña d’en 
Llambí, adjudicada también al primer lote, pudiendo pasar por dichos caminos a pie y 
con toda clase de caballerías y carruajes para ir y venir al resto de la misma finca y 
montaña que ha correspondido a la Doña Catalina Cruañas Llambí, según consta en la 
inscripción 1ª de la finca 522 y en la extensa de su referencia , que es la inscripción 1º 
de la finca 521” 
 
La comparació del termenals descrits en la nota simple de registre de la propietat i la 
realitat física del cadastre històric és la següent: 
 
 Descripció Registre Comparació cadastre 

històric 
Nord Riera de Tueda Torrent o riera en la 

vessant nord. 
Est Camí Camí anomenat “de Sant 

Baldiri”. 
Sud José Gelabert Polígon 11 Parcel·la 3 i 

Titular Gelabert.  
 

 Resto finca i José Casas Polígon 4 Parcel·la 1, 
titular Casas 

Oest  Manso Crosas avui Santa 
Cristina Development 

Polígon 4 Parcel·la 6 
(manso Crosas), titular 
Santa Cristina 
Development 

  Polígon 12 Parcel·la 3, 
titular Santa Cristina 
Development.  

 
 



 

 
 

Addicionalment s’han realitzat un conjunt de prospeccions destinades a esbrinar la 
procedència de la parcel·lació actual, identificant-se una parcel·la que procedeix de la 
finca 814 i que s’ubica en la única illa que existeix en aquesta zona de la urbanització. 
 

Parcel·la Finca registral Finca matriu 
9286402DG9298N0001OX 3216 814 

 
 
2.7.2 RESULTAT DE L’ANÀLISI DE LA FINCA 814 
 
a/ Respecte la superfície: La superfície inscrita entre el registre de la propietat presenta 
un excés de cabuda respecte el cadastre de històric de 2.387 m². el suposa un 3,13 % de 
diferència, atribuïble els mètodes de delimitació i mesura. Per aquest motiu es considera 
fiable la identificació de la finca. 
 
b/ Respecte la titularitat: coincideix a favor de Santa Cristina Development, S.A. 
 
c/ Respecte el termenals: els cinc termals descrits en la nota simple, coincideixen amb 
la parcel·lació del cadastre històric i descriuen la totalitat del perímetre de la finca. 
 
d/ Respecte les prospeccions: s’ha identificat una parcel·la actual, que procedeix de la 
finca matriu 814. 
 
2.7.3 ALTRE INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Dins d’aquesta finca registral s’ha detectat la segregació de la finca 3297, que la nota 
simple la descriu com: “Porción de terreno situada en la zona nueva o C, sita en la 
urbanización Club de Golf Costa Brava, del término municipal de Santa Cristina de Aro, 
con una superficie total, después de varias segregaciones, de seis mil setenta y cinco 
metros, veinticuatro decímetros cuadrados” (6.075,24 m²).  

Després de consultar els plànols de parcel·lació de la urbanització, s’ubica en la zona C 
en el mateix emplaçament on s’ubica la finca registral 814, després de diversos consultes 
en el registre de la propietat es confirma que la finca 3297 procedeix de la finca matriu 
814 i té les mateixes càrregues. 
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2.8 FINCA REGISTRAL 524 

2.8.1 DESCRIPCIÓ 

Terrenys que s’identifica en el cadastre històric com parcel·la 4 del polígon 11 
(parcialment), amb una superfície 73.732 m². Titular: Eulàlia Cruañes. 

En el registre de la propietat consta inscrita com la Finca 524 Foli 130 llibre 17 Tom 
1095, segon escriptura de 20 de desembre de 1961, amb aquesta descripció: “Tierra de 
secano, procedente del Manso Villar d’en Llambi, de ocho vesanas, equivalentes a ciento 
setenta y cuatro áreas , novena y seis centiáreas.” (17.496 m²). “pero según medición 
reciente  practicada por los Servicios de Catastro, tiene en realidad una cabida de siete 
hectáreas, setenta áreas, setenta y dos centiáreas, y actualmente después de sufrir varias 
segregaciones tiene una superficie resto de trescientos ochenta y dos metros cuadrados, 
cuarenta y nueve decímetros cuadrados” (382,49 m²). Lliure de cargues. 

La comparació del termenals descrits en la nota simple de registre de la propietat i la 
realitat física del cadastre històric és la següent: 

Descripció Registre Comparació cadastre 
històric 

Nord Riu Ridaura Riu Ridaura 
Sud Riera de Tueda Torrent en la vessant sud. 
Est José Gelabert Parcel·la 2 Polígon 11, 

titular. Gelabert 
Oest Causahabientes de Vicente 

Boada y los de Juan Crosas 
Parcel·la 6 del Polígon 11, 
titular Balmaña i Parcel·la 
5 Polígon 11, titular 
Arduse. 

Addicionalment s’han realitzat un conjunt de prospeccions destinades a esbrinar la 
procedència de la parcel·lació actual, en concret: 

Parcel·la Finca registral Finca matriu 
9389406DG9298N0001YX 2121 524 

2.8.2 RESULTAT DE L’ANÀLISI DE LA FINCA 524 

a/ Respecte la superfície: La superfície inscrita entre el registre de la propietat presenta 
un excés de cabuda respecte el cadastre de històric de 3.340 m². el suposa un 4,33 % de 
diferència, atribuïble els mètodes de mesura i la delimitació precisa de camins, rius i 
torrents, però és una diferència admissible per la identificació de la finca. 



b/ Respecte la titularitat: coincideix a favor de Santa Cristina Development, S.A. 

c/ Respecte el termenals: els quatre termals descrits en la nota simple, tres coincideixen 
totalment amb el cadastre històric, la única diferència la presenta el termenal oest, 
atribuïble a la diferència de dates entre el cadastre històric de 1957 i la inscripció registral 
de 1961. 

d/ Respecte les prospeccions: s’ha identificat una parcel·la actual, que procedeix de la 
finca matriu 524, en la única illa que té origen en aquesta finca matriu. 
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2.9 FINCA REGISTRAL  697 

2.9.1 DESCRIPCIÓ 

S’identifica en el cadastre històric parcialment amb la parcel·la 2 del polígon 11. Segons 
plànol original de la urbanització ocupa, dins l’esmentada parcel·la, una porció de 
aproximadament 13.438 m². Titular Gelabert Viñas José. 

En el registre de la propietat consta inscrita com la Finca 697, Tom 1483, Llibre 23 Foli 
115, segons títol d’aportació de 20 de desembre de 1961, amb aquesta descripció: “de 
cabida después de efectuar unas segregaciones, de doscientos sesenta y tres metros, 
cuarenta y cinco decímetros cuadrados” (263,45 m²). Titular: Santa Cristina 
Development, S.A. Lliure de càrregues. 

La comparació del termenals descrits en la nota simple de registre de la propietat i la 
realitat física del cadastre històric és la següent: 

Descripció Registre Comparació cadastre 
històric 

Nord Resta de finca Parcel·la 4 polígon 11, 
titular: Gelabert (resta de 
finca). 

Est Ramon Esteve Parcel·la 4 polígon 11, 
titular: Gelabert. 
(segregació resta de finca). 

Sud Riera de Tueda Torrent 
Oest Resta de finca Parcel·la 4 polígon 11, 

titular: Gelabert (resta de 
finca). 

Addicionalment s’han realitzat un conjunt de prospeccions destinades a esbrinar la 
procedència d’alguna parcel·la actual, en concret: 

Parcel·la Finca registral Finca matriu 
9389419DG9298N0001MX 1714 697 



CONCLUSIONS ANÀLISI FINCA 697 

a/ Respecte la superfície: la informació registral no específica la superfície de la finca 
matriu prèvia a les segregacions de la urbanització. Només descriu la superfície de la resta 
de finca, per tant entenem que és correcte. 

b/ Respecte la titularitat: coincideix a favor de Santa Cristina Development, S.A. 

c/ Respecte el termenals: dels quatre termenals esmentats en la nota simple, 
s’identifiquen tres, el quart (est) coincideix amb anotacions en el parcel·lari sobre foto 
aèria del cadastre del 1957, possiblement és una segregació practicada posteriorment. 

d/ Respecte les prospeccions: s’ha identificat una parcel·la ubicada en la única illa 
d’aquesta zona de la urbanització, que procedeix de la finca matriu 697. 
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3 ANÀLISI DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

La urbanització del Golf s’inclou dins el límit del PAU Golf, ocupa una superfície total 
de 1.364.943,27 m², amb els següents sistemes i qualificacions, veure plànol núm. 5: 

Qualificacions i sistemes Superfície (m²) 
05 Habitatges Agrupats 65.963,00 
06 Ciutat Jardí 691.297,00 
07 Conservació 2.133,00 
09 Hoteler 9.996,00 
G Golf 420.484,00 
Vp Verd privat 893,40 
SISTEMA ST 1.083,00 
SISTEMA Eq privat 13.136,00 
SISTEMA H 3.742,00 
SISTEMA Ell 8.302,00 
SISTEMA Ph 18.686,00 
SISTEMA VIARI NET 129.227,63 

SUPERFÍCIE TOTAL 1.364.943,27 

Els sistemes objecte de cessió son els següents: 

SISTEMA Ell (zones verdes) 
SISTEMA Ph (protecció hidrogràfica) 
SISTEMA VIARI 

Els sistema H Hidrografia, no forma part de les superfícies objecte de cessió, atès que 
correspon a la llera del riu Ridaura,  les descripcions registrals i delimitacions del 
parcel·lari històric no inclou aquesta superfície dins la finca o parcel·la. 

En el següent apartat es descriuen les cessions obligatòries per cada finca registral. 
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4.- SUPERFICIES OBJECTE DE CESSIÓ 

4.1 PROCEDENT DE LA FINCA REGISTRAL 6 

Cessió C1.  Zona verda, terreny de forma irregular de 3973 m² de superfície, Llinda al 
nord amb la parcel·la cadastral 9081630DG9298S, formant una línia de 31 m, després fa 
un gir de 90 graus direcció nord, segueix amb línia de 31,2 m. Al oest amb línia irregular 
de 144,16 m. amb zona verda núm. 2, Al sud amb el carrer del Canigó. A l’est amb carrer 
de les Agudes. 

    Cessió núm.1 

Cessió C2. Vials, conjunt de superfícies sense parcel·lació cadastral, ocupats pel 
sistema viari amb una superfície total neta: 14.570 m². 

  Cessió núm.2 



4.2 PROCEDENT DE LA FINCA REGISTRAL 434 

Cessió C3. Zona verda, terreny de forma irregular de 3636 m² de superfície, Llinda al 
nord amb la parcel·la cadastral 8881429DG9288S, formant una línia de 50,8 m. A l’oest 
amb carrer del Canigó, Al sud  el carrer del Canigó. Al est amb línia irregular de 144,16 
m. amb zona verda núm. 1, en el seu interior s’ubica la parcel·la 8980201DG9288S.

      Cessió núm.3 

Cessió C4. Zona verda, terreny de forma circular de 461 m² de superfície, forma una 
rotonda que termeneja als quatre termenals amb l’Avinguda de la Costa Brava. 

  Cessió núm.4 



Cessió C5. Vials, conjunt de superfícies sense parcel·lació cadastral, ocupats pel sistema 
viari amb una superfície total neta: 53.900 m². 

Cessió núm.5 



4.3 PROCEDENT DE LA FINCA REGISTRAL 697 

Cessió C6. Zona verda, terreny de forma trapezoidal de 218,00 m². Llinda al nord amb el 
xamfrà que forma el carrer del Cavall Bernat sobre si mateix. A l’oest amb el carrer Cavall 
Bernat. Al sud per mitjà d’una franja de terreny amb les parcel·les cadastrals 
9389802DG9298N i 9389801DG9298N. 

Cessió núm.6 

Cessió c7:   conjunt de superfícies sense parcel·lació cadastral, ocupats pel sistema viari 
amb una superfície total neta: 1.564 m². 

Cessió núm.7 



4.4 PROCEDENT DE LA FINCA REGISTRAL 524 

Cessió c8. Zona de protecció hidrogràfica, zona que ressegueix la llera de la riera del 
Vilar (també descrita com riera de Tueda), formant discontinuïtats amb les interseccions 
amb la vialitat de la zona, amb una superfície total  673 m². Llinda al nord amb la pròpia 
finca registral 524  i al sud amb la finca registral 814, a l’est amb sistema viari i a l’oest 
amb la parcel·la cadastral 9090901DG9299S 

  Cessió c8 



Cessió C9.  Sistema viari, conjunt de superfícies sense parcel·lació cadastral, ocupats pel 
sistema viari amb una superfície total neta: 2.205 m². 

Cessió núm.8 

4.5 PROCEDENT DE LA FINCA REGISTRAL 814 

Cessió C10. Zona de protecció hidrogràfica, franja de terreny  que ressegueix la llera de 
la riera del Vilar (també descrita com riera de Tueda), formant discontinuïtats amb les 
interseccions amb la vialitat de la zona, amb una superfície total  796 m². Llinda al nord 
la finca registral 524  i al sud amb la finca registral 814, d’on procedeix, a l’est amb 
sistema viari i a l’oest amb la parcel·la 9090901DG9299S. 

Cessió núm.10 



Cessió C11. Zona de protecció hidrogràfica, franja de terreny de forma allarga que 
travessa l’avinguda del Canigó, formant una discontinuïtat, amb una superfície de 424 
m². Llinda al nord amb la finca registral 814 d’on procedeix, a l’oest amb el límit de la 
urbanització, al sud amb la pròpia finca 814 i a l’oest amb l’Av. Canigó. 

 Cessió núm.11 

Cessió C12. Sistema viari, format per una superfície de 13.364 m². 

Cessió núm.12 



4.6 PROCEDENT DE LA FINCA REGISTRAL 1097 

Cessió C13. Sistema viari, format per una superfície de 31.913 m². 

Cessió núm.13 



4.7 PROCEDENT DE LA FINCA REGISTRAL 521 

Cessió C14. Sistema viari,  format per una superfície de 5.399 m² 

 Cessió núm.14 



El resum del sistemes objectes de cessió son els següent: 

FINCA REGISTRAL NÚM. CESSIÓ SUPERFÍCIE CESSIONS (m²) 

SUPERFÍCIE 
RESTA 
FINCA 

REGISTRAL 
(m²) 

6 C1 3.973 
6 C2 14.570 

TOTAL FINCA 6 18.543 33.297,77 

434 C3 3.636 
434 C4 461 
434 C5 53.900 

TOTAL FINCA 434 57.997 77.542,76 

697 C6 218 
697 C7 1.564 

TOTAL FINCA 697 1.782 263,45 

524 C8 673 
524 C9 2.205 

TOTAL FINCA 524 2.878 382,49 

814 C10 796 
814 C11 424 
814 C12 13.364 

TOTAL FINCA 814 14.584 31.268,36 

1097 C13 31.913 
TOTAL FINCA 1097 31.913 252.370,18 

521 C14 5.399 
TOTAL FINCA 521 5.399 41.658,00 

TOTAL 133.096 

En el plànol núm. 6 es mostra l’emplaçament de cada cessió. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE FINQUES MATRIUS OBJECTE DE MAJORS CABUDES 

5.1 FINCA REGISTRAL 524 

Porció de terreny, que segons la inscripció registral la descriu com: Terra de secà, 
procedent del Manso Villa d’en Llambí, de vuit vessanes, equivalents a cent setanta-
quatre àrees, noranta-sis centiàrees, però segons amidament recent practicada pels 
Serveis de Catastre, té en realitat una cabuda de set hectàrees, setanta àrees, setanta-dos 
centiàrees, actualment després de vàries segregacions té una superfície de resto de  tres-
cents vuitanta-dos metres amb quaranta-nou centímetres. 

Sobre aquesta superfície s’aplica una major cabuda de dos mil quatre-cents noranta-cinc 
metres amb cincquanta-un centímetres quadrats resultant de les superfícies d’aquest 
estudi, resultant una superfície total de dos mil vuit-cents setanta-vuit metres quadrats.  

Llinda al nord amb el riu Ridaura, al sud riera de Tueda, al est amb José Gelabert, avui 
urbanització Golf Costa Brava i al Oest amb la urbanització Golf Costa Brava.   La finca 
és propietat de la societat Santa Cristina Development, S.A. 

Després de practicar les cessions descrites en l’apartat 4.4, la finca matriu quedarà sense 
resta de superfície. 

5.2 FINCA REGISTRAL 697 

Porció de terreny que segons la inscripció registral la descriu com: Peça de terra de 
cabuda després de efectuar unes segregacions, de dos-cents seixanta-tres coma 
quaranta-cinc metres, situada en el terme de Santa Cristina d’Aro  

Després de nou amidament fet en aquest estudi  resulta una superfície de major cabuda 
de mil cinc-cents divuit metres, amb cinquanta cinc centímetres quadrats, resultant una 
superfície total de la finca de mil set-cents vuitanta-dos metres. 

Llinda al nord amb Riu Ridaura, al sud amb Riera de Tueda, a l’est amb Ramon Esteba i 
a l’Oest urbanització Golf Costa Brava, En l’actualitat és propietat de Santa 
Cristina Development, S.A 

Després de practicar les cessions descrites en l’apartat 4.3, la finca matriu quedarà sense 
resta de superfície. 



6.- DESCRIPCIÓ DE LA RESTA DE FINQUES MATRIUS RESULTANTS 

6.1 FINCA REGISTRAL 6 

Terreny procedent de manso Miró, en el terme de Santa Cristina d’Aro, amb una 
superfície de vint-i-quatre vessanes, equivalents a cinc hectàrees, vint i quatre àrees i setze 
centiàrees y actualment després de vàries segregacions, incloses les sessions obligatòries 
dels sistemes urbanístics, té una superfície de resto de catorze mil set-cents cinquanta-
quatre metres amb setanta-set centímetres.  

Llinda al nord amb el límit de la urbanització Golf Costa Brava, a l’est amb finca registral 
521 propietat de Santa Cristina Development, al sud  amb finca registral 521 propietat de 
Santa Cristina Development i a l’oest amb el límit de la urbanització Golf Costa Brava. 
Propietat de Santa Cristina Development. 

6.2 FINCA REGISTRAL 434 

Extensió de terreny de cinquanta hectàrees, seixanta àrees, cinquanta-vuit centiàrees, 
aproximadament, o aquella major extensió compresa dins els seus límits, que es composa 
de la casa Manso Crosa, senyalada amb el número nou, amb totes les seves dependències, 
actualment desprès de vàries segregacions, inclosa la casa Manso, i les superfícies de 
sistemes objecte de cessió obligatòries té una superfície de resto de dinou mil cinc-cents 
quaranta cinc metres coma setanta-sis centímetres. 

Llinda al nord amb línia irregular el límit de la pròpia urbanització, a l’est, en part amb el 
límit de la urbanització, en part amb la finca registral 521 propietat de Santa Cristina 
Development S.A., al sud amb successor de Agustín Gifré Boada i a l’oest amb finca 
registral 1097. Propietat de Santa Cristina Development 

6.3 FINCA REGISTRAL 814 

Peça de terra procedent del Manso LLambí del Villar, situat en el terme municipal de 
Santa Cristina d’Aro, de cabuda set hectàrees, setanta àrees i tres centiàrees, després de 
vàries segregacions, incloses les cessions obligatòries dels sistemes urbanístics, és de 
setze mil sis-centes vuitanta-quatre metres amb trenta-sis centímetres.  

Llinda al nord amb la riera de Tueda, a l’est amb urbanització Golf Costa Brava, al sud 
amb Gelabert i Casas, avui parcel·les cadastrals 9388801DG9298N0001KX, 
9388802DG9298N0001RX en part amb resta de la urbanització i a l’oest amb la 
urbanització Golf Costa Brava. Propietat de Santa Cristina Development. 



6.4  FINCA REGISTRAL 1097 

Extensió de terreny, on originàriament s’enclavava una casa anomenada Manso Villar, 
després de vàries segregacions, incloses les cessions obligatòries, queda reduïda a dos-
cents vint mil quatre-cents cinquanta-set metres amb divuit centímetres quadrats  

Llinda al nord amb la finca matriu d’on procedeix, avui constituït per una línia irregular 
que defineix el límit amb la urbanització del Golf Costa Brava, a l’est amb la finca 
registral 434 propietat de Sant Cristina Development, S.A, al sud amb finca propietat de 
successors de Agustín Gifré Boada i a l’oest amb finques propietat de Fornells Casals i 
Agustí Gifré Boada.  Propietat de Santa Cristina Development 

6.5 FINCA REGISTRAL 521 

Peça de terrenys bosc de alzina surera de trenta-cinc vessanes, equivalents a set-centes 
setanta-cinc àrees, quaranta-cinc centiàrees, actualment desprès de diverses segregacions, 
incloses les cessions obligatòries del sistemes urbanístics, té una superfície de resta de 
trenta-sis mil dos-cents cinquanta-nou metres, ubicada en el paratge la Muntanya de 
Llambí. 

Llinda al nord, en part amb Francisco Morató o successors, en part amb la finca registral 
6, avui propietat de Santa Cristina Development, S.A., a l’est amb Pla Figueras, Culla 
Giralt i José Casas Venturá, al sud en part amb José Casas Ventura i en part amb límit de 
terme, a l’oest amb el límit de la urbanització. Propietat de Santa Cristina Development 

En el plànol núm. 7 es mostren els emplaçaments de la resta de finques descrites 
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7. CONCLUSIONS

S’han identificat set finques registrals, d’on caldrà segregar 14 porcions de terrenys 
procedent, en concepte de cessions obligatòries, corresponents a les claus de planejament: 
de sistemes de protecció de zona hidrogràfica (ph), zones verdes (EII) i sistema viari. 
Amb una superfície total de 133.096 m².   

En els casos de les finques registrals 524 i 697 la superfície de resta de finca descrita en 
el registre, es inferior a la superfície a cedir, per aquest motiu, previ a la segregació de les 
cessions, cal tramitar les respectives majors cabudes de 2.495,51 m² i 1.518,55 m², 
respectivament. 



ANNEX : NOTES SIMPLES REGISTRALS 
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