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MEMÒRIA
Antecedents
El Decret legislatiu 1/2.005 d’urbanisme estableix al seu article 47.3 que per a la
reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques cal que estiguin
incloses en un catàleg específic del planejament
D’acord amb l’article 50.2 del DL 1/2.005, el planejament urbanístic general o
especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques,
històriques o paisatgístiques que determinen la preservació i la recuperació.

Edificis inclosos al Catàleg de patrimoni arquitectònic situats en sòl no
urbanitzable
El POUM de Santa Cristina d’Aro, inclou un Catàleg de patrimoni arquitectònic, que
afecta a béns en qualsevol classe de sòl.
Donat que les masies i cases rurals poden ser incloses pel seu interès arquitectònic,
històric o paisatgístic, totes aquelles cases que ja han estat incloses al Catàleg de
patrimoni arquitectònic, tenen acreditat aquest interès.

Identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del POUM de
Santa Cristina d’Aro
Els criteris adoptats en la catalogació de les masies i cases rurals situades en el sòl
classificat de no urbanitzable incorporat al POUM de Calella han estat els següents:
• Incorporació de les cases rurals i masies amb motiu del seu interès històric.
• En sòl no urbanitzable se situen algunes cases que, sense tenir un especial valor
arquitectònic, per la seva antiguitat formen part de la memòria històrica de la
població. La major part d’aquestes cases tenen les característiques dels masos
del S XVII.

Edificacions modernes situades en sòl no urbanitzable
El POUM de Santa Cristina d’Aro, inclou dins Catàleg de masies, un llistat
d’edificacions situades en sòl no urbanitzable. Aquestes edificacions modernes no
corresponen al catàleg de masies però s’inclouen perquè hi hagi constància de les
edificacions en sòl no urbanitzables

Ordenació de les masies i les edificacions modernes
En aquest catàleg les edificacions venen agrupades segons la seva situació.
Llistat dels veïnats de masies
• Veïnat de Solius
• Veïnat de Bell-lloc
• Veïnat de Malvet
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•
•
•
•
•
•

Veïnat de Romanyà de la Selva
Veïnat de Bufaganyes-Bujonis
Veïnat del Vilar
Veïnat Camps de Santa Maria
Veïnat de Salom
Sector Pedrera

Llistat dels veïnats d’edificacions modernes
• Veïnat de Solius
• Veïnat de Bell-lloc
• Veïnat de Romanyà de la Selva
• Veïnat de Bufaganyes-Bujonis
• Veïnat del Vilar
• Sector càmping
• Sector Pedralta
• Sector Pedrera
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NORMATIVA
TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Art. 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència del Catàleg de masies i edificis rurals.
D’acord amb el que estableix l’art. 50.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret
Legislatiu 1/2.005, l’Ajuntament ha elaborat un Catàleg específic de les masies i
edificis rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, amb la justificació de
les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la
preservació i la recuperació.
Aquest document té la consideració de Catàleg i el seu àmbit és el del sòl classificat
com a No Urbanitzable pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina
d’Aro, i per tant, limitat al seu terme municipal.
Aquest Catàleg de masies i edificis rurals, en endavant Catàleg de masies, tindrà
vigència indefinida fins a la seva revisió.

Art. 2. Abast normatiu, i contingut
Els particulars, així com l’Administració, queden obligats al compliment de les
disposicions contingudes en el present Catàleg de Masies de manera que qualsevol
actuació o intervenció sobre el territori, de caràcter provisional o definitiu, haurà
d’ajustar-se al previst el mateix, i a la legislació urbanística vigent.
L’abast normatiu del Catàleg de Masies, es el dels documents que l’integren i que es
relacionen a continuació:
a) Fitxes amb identificació, localització i classificació de la masia.
b) Plànol general de situació
c) Normativa

Art. 3. Modificació del Catàleg de Masies i edificis rurals
Per la modificació de qualsevol dels documents d’aquest Catàleg de masies i edificis
rurals, s’haurà de seguir el tràmit previst en l’art. 67 del Decret Legislatiu 1/2.005.

Art. 4. Interpretació del seu contingut
Les Normes d’aquest Catàleg de Masies s’interpretaran d’acord amb el seu contingut
i amb subjecció als objectius i finalitats del mateix. En els casos de imprecisió
prevaldrà la solució més favorable a la menor volum.
Per tot allò no regulat específicament, aquest Catàleg de Masies es remet a la
regulació general del POUM.
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En cas de dubtes d’interpretació, s’aplicaran les regles d’interpretació del
planejament urbanístic fixades en l’art. 10 del Decret Legislatiu 1/2.005.

TÍTOL II: REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ
CAPÍTOL PRIMER – DISPOSICIONS COMUNS
Art. 5. Usos admesos
D’acord amb l’art. 47.3 del DL 1/2.005, els usos admesos a les edificacions incloses
en el catàleg de masies i edificis rurals són els d’habitatge familiar, residencial
turístic o d’hostaleria rural i d’educació en el lleure, i l’agrícola-ramader.
Els usos de turisme rural són admissibles en els masos en que l’edificació principal
tingui una superfície mínima de 600 m2 construïts i amb les condicions establertes
per la legislació sectorial corresponent.

Art. 6. Classes d’edificació segons el seu estat de conservació
Aquest Catàleg de masies classifica les edificacions existents en sòl no urbanitzable
en tres categories segons el seu estat de conservació:
1. Bon estat:
Correspon a aquelles edificacions que compleixen les condicions mínimes
d’habitabilitat o poden assolir-les amb l’execució d’obres menors. La regulació de les
obres admeses es fixa a l’art. 8 d’aquesta normativa.
2. Estat deficient.
Correspon a aquelles edificacions que no compleixen les condicions d’habitabilitat
pel que fa a estabilitat o estanquitat, i que per assolir-les cal una rehabilitació que
afecti a l’estructura, teulat o façanes. La regulació de les obres admeses es fixa a
l’art. 9 d’aquesta normativa.
3. Ruïna.
Correspon a aquelles edificacions que no poden ocupar-se sense una rehabilitació
integral que requereix almenys la consolidació de tota l’estructura, reconstrucció del
teulat o de part dels murs i façanes. La regulació de les obres admeses es fixa a
l’art. 10 d’aquesta normativa.

Art. 7. Llicències.
D’acord amb l’art. 51.2 del DL 1/2.005 les llicències municipals per a l’edificació en
sòl no urbanitzable han de fixar les condicions especials que han d’adoptar, a càrrec
dels interessats, per a l’obtenció dels subministraments necessaris i l’assoliment dels
nivells de sanejament adequats amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i
no contaminació.
En cas d’obres majors, la sol·licitud de llicència haurà d’incorporar, a més del previst
amb caràcter general al capítol primer del Títol III de la normativa del POUM:
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1. Un aixecament topogràfic a escala 1/500, amb emplaçament detallat de
l’edificació existent, l’arbrat significatiu i elements d’interès de l’entorn com camins,
feixes i tanques.
2. Plantes, façanes i seccions a escala 1/100 de l’edificació existent.

CAPÍTOL SEGON – REGULACIÓ ESPECÍFICA
Art. 8. Masos i edificacions rurals en bon estat.
Obres admeses:

S’admeten les obres de manteniment, obres menors i de
rehabilitació parcial, de consolidació i d’ampliació amb un
augment de volum màxim del 20 % sobre l’existent, sense que
en cap cas suposi un augment de l’alçada existent.

Condicions:

Es respectarà el volum edificat preexistent i la composició
volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masos, com
fàbriques i cantonades de carreus, arcs, obertures i dintells de
pedra.
La coberta serà de teula àrab amb una pendent màxima del
30%, no admetent-se el seu trencament per la formació d’àtics ni
terrasses.
En els paraments exteriors de les façanes, es mantindrà o
reproduirà la fàbrica de pedra existent, o bé, s’acabarà amb
morter acolorit. El projecte justificarà la textura i acabat previst.

Divisió

Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n
pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions establertes
per les ordenances municipals i amb la normativa reguladora de
les condicions objectives d’habitabilitat.
En cas de segregació de finca rústica amb la finalitat de
rehabilitar i reconstruir les masies i cases rurals incloses en
aquest Catàleg, aquesta quedarà regulada pel Decret 169/1983,
de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu, pel Decret
35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima
forestal, i per la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de
les Explotacions Agràries. El Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, és l’organisme competent en
l’autorització de segregacions de finques rústiques per sota de la
unitat mínima de contreu, amb finalitat d’inscripció en el Registre
de la Propietat, sense perjudici que l’Ajuntament declari
innecessària la llicencia de parcel·lació.
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Art. 9. Masos i edificacions rurals en estat deficient.
Obres admeses:

S’admeten les obres de consolidació, rehabilitació i d’ampliació
amb un augment de volum màxim del 20 % sobre l’existent,
sense que en cap cas suposi un augment de l’alçada existent.

Condicions:

Es respectarà el volum edificat preexistent i la composició
volumètrica i de façanes originals, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masos, com
fàbriques i cantonades de carreus, arcs, obertures i dintells de
pedra.
La coberta serà de teula àrab amb una pendent màxima del
30%, no admetent-se el seu trencament per la formació d’àtics ni
terrasses.
En els paraments exteriors de les façanes, es mantindrà o
reproduirà la fàbrica de pedra existent, o bé, s’acabarà amb
morter acolorit. El projecte justificarà la textura i cromatisme
previst.

Divisió

Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n
pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions establertes
per les ordenances municipals i amb la normativa reguladora de
les condicions objectives d’habitabilitat.
En cas de segregació de finca rústica amb la finalitat de
rehabilitar i reconstruir les masies i cases rurals incloses en
aquest Catàleg, aquesta quedarà regulada pel Decret 169/1983,
de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu, pel Decret
35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima
forestal, i per la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de
les Explotacions Agràries. El Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, és l’organisme competent en
l’autorització de segregacions de finques rústiques per sota de la
unitat mínima de contreu, amb finalitat d’inscripció en el Registre
de la Propietat, sense perjudici que l’Ajuntament declari
innecessària la llicencia de parcel·lació.

Art. 10.

Masos i edificacions rurals en estat ruïnós.

Obres admeses:

S’admeten les obres de rehabilitació integral i de reconstrucció.

Condicions:

Es respectarà el volum edificat preexistent i la composició
volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masos, com
fàbriques i cantonades de carreus, arcs, obertures i tinells de
pedra.
Si per l’ensorrament de part dels seus paraments, l’edificació
presenta una volumetria molt incompleta, es podrà admetre la
seva reconstrucció, en la mateixa posició que l’edificació
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preexistent i una l’alçada reguladora màxima de 6,50 m
corresponents a PB+1, fins un sostre màxim de 250 m2.
En cas de reconstrucció, a més dels altres requisits, el projecte
incorporarà un estudi d’impacte paisatgístic. Si el resultat de la
reconstrucció suposa un impacte sever, serà causa de
denegació de llicència.
La coberta serà de teula àrab amb una pendent màxima del
30%, no admetent-se el seu trencament per la formació d’àtics ni
terrasses.
Els materials, sistemes constructius i tipologia aparents de les
edificacions seran els propis de l’entorn o s’emplacen. En els
paraments exteriors de les façanes, es mantindrà o reproduirà la
fàbrica de pedra existent, o bé, s’acabarà amb morter acolorit. El
projecte justificarà la textura i cromatisme previst.
Divisió

Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n
pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions establertes
per les ordenances municipals i amb la normativa reguladora de
les condicions objectives d’habitabilitat.
En cas de segregació de finca rústica amb la finalitat de
rehabilitar i reconstruir les masies i cases rurals incloses en
aquest Catàleg, aquesta quedarà regulada pel Decret 169/1983,
de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu, pel Decret
35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima
forestal, i per la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de
les Explotacions Agràries. El Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, és l’organisme competent en
l’autorització de segregacions de finques rústiques per sota de la
unitat mínima de contreu, amb finalitat d’inscripció en el Registre
de la Propietat, sense perjudici que l’Ajuntament declari
innecessària la llicencia de parcel·lació.
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LLISTAT DE MASIES CATALOGADES
Veïnat de Solius
1. Mas Pla
2. Mas Creixell
3. Mas Bas
4. Mas Cateura
5. Mas Rissech
6. Mas Reixach
7. Can Pijoan
8. Mas Llaurador
9. Mas Mingo
10. Mas Vilavella
11. Mas Ribot-Llambinet
12. Mas Dalmau
13. Mas Codolar
14. Mas Rifà
15. Ca l’Anglada
16. Mas Tapioles
17. Mas Sant Baldiri
18. Mas Auladell
19. Mas Duran
20. Mas Patxot
21. Cal Cossié
22. Mas Cama

Veïnat de Bell-lloc
1. Mas de la musiqueta
2. Mas Ferrer
3. Mas Veguer
4. Mas de la Barraca
5. Mas Preses
6. Mas Oliu
7. Mas Reixac
8. Mas Bou
9. Mas Ribes
10. Mas Carbó
11. Mas Aymerich
12. Casa Rectorial de Bell-lloc
13. Mas Riera
14. Mas Maimí
15. Cal Rei
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Veïnat de Malvet
1. Mas Maiensa
2. Mas Marcó
3. Mas Forroll
4. Mas Gotis
5. Mas Malvet

Veïnat de Romanyà de la Selva
1. Mas Cateura
2. Mas Anglada
3. Mas Salvador
4. Mas Bas
5. Mas Lloveres
6. Casa Nova d’en Bota
7. Mas Roquetal
8. Mas Llac
9. Ca l’Almeda
10. Mas Cases
11. Mas Marcó
12. Mas Riera
13. Mas Terrades
14. Mas de la Font
15. Mas Jan
16. Mas Castelló
17. Mas Ponç
18. Mas Gran

Veïnat de Bufaganyes-Bujonis
1. Mas Darder
2. Mas Beuloli
3. Mas Molí dels Frares
4. Mas Jofre
5. Mas Molí d’en Tarrés
6. Mas Saineta
7. Mas Lloveres
8. Mas Rigau
9. Mas Pi
10. Mas Provensal
11. Mas Geli

Veïnat del Vilar
1. Mas Mordenyac
2. Mas Rocarodona
3. Mas Magranyer
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Veïnat Camps de Santa Maria
1. Mas Sant Josep i Esglèsia
Veïnat de Salom
1. Mas de Can Met Torrelles
2. Mas Torrelles

Veïnat Pedrera
1. Mas Grill
2. Mas Dança
3. Can Dilla
4. Mas Petit
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VEÏNAT DE SOLIUS

Ref. 01.

SECTOR DE SOLIUS.

FINCA MAS PLA.

Identificació Cadastral: 000800500DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de mitjan segle XIX, amb la tipologia pròpia de construcció agrària catalana. Es
composa originàriament de planta baixa, pis i altell, amb una edificació annexa a la façana
sud-est, de planta baixa i pis, de començament del segle XX. La construcció es conserva
en bon estat, malgrat algunes patologies poc importants de l’edifici, a causa de la seva
antigor
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius. Forma part de la Relació d’Elements
Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries.
Usos:
Els existents que té actualment, on es desenvolupen els destinats a restaurant, hostatgeria i
habitatge.
Susceptibilitat d’ampliació:
S'admet l'ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia se situa davant de la carretera GI-V-661 1, que condueix fins a Solius.
Full 1.

Ref. 01.

SECTOR DE SOLIUS.

FINCA MAS PLA.

Identificació Cadastral: 000800500DG92H

Façana sud

Façana Est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 02.

SECTOR DE SOLIUS.

FINCA MAS CREIXELL

Identificació Cadastral: 000800400DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia construïda a les darreries del segle XVIII, amb l’estructuració de dos cossos d’obra
unificats i afrontant a un pati interior. La tercera edificació, unida per la paret de
tancament, és la construcció original que roman aïllada de l’actual masia habitada, i que
data del segle XV. L’edifici es composa de planta baixa i pis, essent el seu estat de
conservació força bo. L’edifici del segle XV mostra diverses patologies constructives al
seu interior i coberta, degut a la seva manca de conservació.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius. Especialment important seria la
conservació de l’edifici original del segle XV. Forma part de la Relació d’Elements
Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries
Usos:
Els existents actualment, que són els dos habitatges independents, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S'admet l'ampliació del 20% del sostre edificat.
Accessibilitat:
La masia se situa davant de la carretera GI-V-661 1, que condueix fins a Solius.
Full 1.

Ref. 02.

SECTOR DE SOLIUS.

Identificació Cadastral: 000800400DG92H

FINCA MAS CREIXELL

Façana sud

Façana Est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 03.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000300300DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS BAS

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament de segle XVIII, configurada per un habitatge principal de planta
baixa i pis, amb una ampliació moderna a la seva façana sud-oest, realitzada l’any 1991.
Posseeix una edificació agrària propera a la masia de caràcter aïllat. La seva tipologia
constructiva s’ha mantingut en estat original, sense reformes, a excepció del cos modern
adossat al mas.
Justificació:
L’habitatge original, en el seu conjunt, aconsella la seva preservació en atenció a la
tipologia arquitectònica del sector. En canvi la ampliació, actual habitatge del masover,
està en molt bon estat de conservació.
Usos:
El d’habitatge principal per a l’edificació original i habitatge per al masover, i turisme
rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia se situa en un camí d’accés davant la carretera GI-V-661 1, que condueix fins a
Solius.

Ref. 03.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000300300DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS BAS

Façana Est

Façana Oest

Full 2

Ref. 04.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000400100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS CATEURA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament de segle XVIII, amb reformes a mitjan segle XIX, estructurada
per un habitatge principal de planta baixa i pis, i una sèrie de construccions de tipus agrari
de començament de segle XX, totes adossades a l’habitatge principal. Dins d’aquesta finca
es varen edificar, l’any 1985, tres naus avícoles aïllades que en l’actualitat estan en desús.
Justificació:
La masia es conserva en bon estat, restant la seva arquitectura integrada a l’entorn rural i
paisatgístic de Solius. En canvi, les naus properes a la masia estan en un estat força
precari.
Usos:
El d’habitatge principal de primera residència per als seus propietaris. La possible activitat
que es pugui donar a les naus existents, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia se situa davant d’un camí d’accés a la carretera GI-V-661 1, que condueix fins a
Solius.

Full 1.

Ref. 04.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000400100DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS CATEURA

Façana Est

Façana Oest

Full 2

Ref. 05.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000800100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS RISSECH

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia originaria del segle XIX, amb reforma important de mitjan segle XX, que no ha
mantingut la tipologia arquitectònica original. Es composa de dos cossos diferenciats i
annexats de planta baixa i pis, destinats a habitatge i antigues cors. Té un magatzem
agrícola adossat a la construcció per la seva façana oest, del mateix any de la reforma.
Justificació:
L’esmentada edificació està mancada d’una bona conservació, malgrat que compte amb
totes les mesures d’habitabilitat, essent aconsellable el seu manteniment constructiu.
Usos:
El d’habitatge principal de primera residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia se situa davant d’un camí d’accés a la carretera GI-V-661 1, que condueix fins a
Solius.

Full 1.

Ref. 05.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000800100DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS RISSECH

Façana sud (continuació)

Façana Oest

Full 2

Ref. 06.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000800200DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS REIXACH

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia originària de principi del segle XVIII, configurada amb planta baixa, primer pis i
segon pis, així com alguna petita edificació annexada (porxo). Compta també amb una
edificació antiga aïllada utilitzada possiblement com a graner i actualment en desús. La
construcció es conserva generalment en bon estat, malgrat algunes patologies poc
importants de l’edifici, degut a la seva antiguitat.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la tipologia
arquitectònica i especialment per ésser una de les poques edificacions del sector que
compten amb dues plantes pis. Forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i
Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries.
Usos:
El de primera, segona residència i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix pel camí públic de la urbanització Can Reixach, situat a la carretera GIV-661 1, que condueix fins al nucli de Solius.
Full 1.

Ref. 06.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000800200DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS REIXACH

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 07
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 002300100DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA CAN PIJOAN

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa rural construïda a començament del segle XX (v.1908), amb una estructura
quadrangular i conformada de planta baixa, primer pis i torreó. A la façana nord i oest s’hi
annexen diverses edificacions de caràcter ramader. La construcció es conserva en molt
bon estat i, al seu entorn, s’hi ha anat ampliat l’activitat originària de la ramaderia.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt –situació, tipologia arquitectònica, tradició, etc.- aconsella la
total preservació. Forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments
Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries

Usos:
El de residència i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix pel camí públic situat entre la carretera GI-V-661 1, de Solius, davant
del convent de Santa Elena que condueix fins al terme municipal de Llagostera.

Full 1.

Ref. 07.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 002300100DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA CAN PIJOAN

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 08
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 001300200DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS LLAURADOR

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia originària del segle XVI, amb posteriors modificacions de certa importància dels
segles XVIII i XIX, amb una tipologia pròpia de masia agrària catalana. La seva
configuració s’estructura en planta baixa i un pis, amb diferents cossos d’obra adossats a
la casa principal, com coberts de tipus agràri i antigues quadres per a bestiar avui en desus.
Justificació:
L’habitatge es conserva en bon estat, especialment el seu interior que s’ha adaptat als usos
i comoditats actuals. S’aconsella la seva preservació del seu conjunt en atenció a la
tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius.
Usos:
El d’habitatge principal, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix pel camí públic d’anar al mas Dalmau de Solius.

Full 1.

Ref. 08.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 001300200DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS LLAURADOR

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 09.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 001800100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS MINGO

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia originària de començament de segle XVIII, amb alguna reforma menor a mitjan
segle XIX, i una tipologia pròpia de masia agrària catalana. La seva estructura es disposa
en planta baixa i un pis, amb diferents cossos d’obra adossats a la casa principal, com són
alguns coberts annexats a la construcció.
Justificació:
L’habitatge conserva les façanes en bon estat, malgrat alguna patologia menor de la seva
construcció, degut a l’antiguitat. En canvi, el seu interior no ha sofert cap tipus de
modificació ni alteració recent, mantenint el seu primitiu paviment de roca original.
S’aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia arquitectònica i l’entorn rural i
paisatgístic de Solius-El Vilar.
Usos:
El d’habitatge principal, segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per l’interior de la urbanització Golf Costa Brava, prenen el camí que
condueix a Plana Basarda, després de travessar la riera de Tueda.
Full 1.

Ref. 09.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 001800100DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS MINGO

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 10.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000700300DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS VILAVELLA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament de segle XVIII, que va patir una important reforma a la
dècada dels anys vuitanta del segle XX (1988), amb l’ampliació de la masia, construcció
d’una nau agrícola i porxos, així com l’edificació d’un habitatge annex per al masover. La
seva estructura es composa de planta baixa i pis, essent les deme´s edificacions de planta
baixa.
Justificació:
L’habitatge noble es conserva en perfectes condicions després de la seva reforma. Aquesta
va modificar tota la tipologia original, des de les obertures de les façanes a la seva
disposició arquitectònica, fins i tot en el seu interior. Malgrat això, la construcció resta
integrada en l’entorn rural del paratge de Solius. Forma part de la Relació d’Elements
Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries
Usos:
El d’habitatge de primera, segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia se situa just després de finalitzar la carretera GI-V-661 1, que condueix fins a
Solius, i davant del camí públic que va a Tallades.

Ref. 10.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000700300DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS VILAVELLA

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 11.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000300200DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS RIBOT-LLAMBINET

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Configuren actualment aquest mas, dues masies originals de començament de segle XVIII,
anomenades mas Ribot i mas Llambinet que estaven annexades per dues de les seves
façanes. Durant el decenni dels anys setanta del segle XX, van patir una important reforma
i, anys després, també la seva ampliació, especialment en porxos i edificacions per a
complement de piscina i jardí. La seva estructura es composa de planta baixa i pis a
diferents nivells, degut a la disposició dels dos antics habitatges, essent les demés
edificacions de planta baixa.
Justificació:
L’habitatge es conserva en perfectes condicions i, el seu conjunt, aconsella la preservació
en atenció a la seva tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius.
Usos:
El d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix pel camí públic situat entre la carretera GI-V-661 1, de Solius, davant
del convent de Santa Elena que condueix fins al terme municipal de Llagostera.

Ref. 11.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000300200DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS RIBOT-LLAMBINET

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 12.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 001300100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS DALMAU

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa pairal de grans proporcions de començament de segle XVIII, amb la tipologia pròpia del casal
senyorial català, amb un llac i la seva presa de contenció d’aigües al davant. S’estructura en planta
baixa, primer i segon pis, amb alguna edificació annexa en planta baixa moderna. L’esmentada
construcció ha patit diverses ampliacions i modificacions entre els decennis de 1980-2000, tant en
l’estructura com en obertures a la façana, coberta, etc, sense comptar amb cap criteri tècnic ni
arquitectònic que aconsellés les obres. Tanmateix, l’aplacat de pedra de Begur que cobreix les
seves façanes ha malmès la tipologia original d’aquesta masia, que, fins i tot, ha estat reestructurada
interiorment amb criteris arbitraris i de poc coneixement patrimonial.

Justificació:
L’habitatge es troba en l’actualitat –a l’igual que fa més de quinze anys- en fase d’obres inacabades
i de molta agressió al seu patrimoni arquitectònic. Per a la seva urgent preservació i l’entorn rural i
paisatgístic de Solius, s’aconsella de retornar les característiques arquitectòniques pròpies de la
masia, tal com la Comissió Provincial de Urbanisme va dictaminar el 25/11/1998, i el departament
de Cultura i Patrimoni el 8/2/2000. Forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments
Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries.

Usos:
El de residència i turisme rural.

Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.

Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per un camí públic situat entre el camí del camp de pràctiques del Golf C.B., a
can Duran de Solius.

Ref. 12.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 001300100DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS DALMAU

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 13.
SECTOR DE SOLIUS.
FINCA MAS CODOLAR
Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 17, P/8

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de grans proporcions de començament del segle XVIII, actualment molt
deteriorada, sense cobertes i en procés continuat d’expoliació dels seus materials nobles.
Aquest casal es configurava originalment en tres pavellons, dos de planta baixa i pis a les
façanes Est i Oest, i un de planta baixa afrontant amb el camí públic d’anar a Sant Baldiri
al Nord). Compta amb un espaiós pati murat al seu davant que tanca la masia.
Justificació:
Aquest casal en el seu conjunt aconsellaria la seva reedificació i preservació en atenció a
la tipologia arquitectònica i l’entorn paisatgístic de Solius
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per un camí públic que condueix del mas de Sant Benet fins al de Sant
Baldiri, del sector de Solius.

Full 1.

Ref. 13.
SECTOR DE SOLIUS.
FINCA MAS CODOLAR
Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 17, P/8

Façana sud

Façana Nord

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 14.
SECTOR DE SOLIUS.
FINCA MAS RIFÀ
Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 17, P/9

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament del segle XVIII, amb orígens anteriors al segle XV, actualment
força deteriorada en la seva distribució interior i elements foranis. Conserva la coberta
degut a la reforma realitzada al decenni dels anys setanta del segle XX, amb la col·locació
de bigues de formigó. L’edifici s’estructura en planta baixa i pis, amb pati al davant i dues
edificacions annexes en planta baixa.
Justificació:
Aquest habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per un camí públic que condueix del mas de Sant Benet fins al de Sant
Baldiri, del sector de Solius.

Full 1.

Ref. 14.
SECTOR DE SOLIUS.
FINCA MAS RIFÀ
Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 17, P/9

Façana sud

Façana Nord

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 15.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000400200DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA CAN ANGLADA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa agrària edificada de nova construcció durant el primer terç del segle XX (1930),
exclusivament per a feines del camp. Es composa de planta baixa i pis, originalment
distribuïda en dos cossos diferenciats: l’habitatge familiar i el magatzem i les quadres.
Actualment la construcció es troba en unes condicions precàries i sense cap tipus de
manteniment.
Justificació:
Aquesta casa aconsellaria la seva preservació i adequació i, malgrat no ésser una
edificació amb solera i antigor, ha esdevingut –en el temps- un edifici integrat al sector de
Solius.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia se situa davant la carretera GI-V-661 1, que condueix fins a Solius.

Full 1.

Ref. 15.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000400200DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA CAN ANGLADA

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 16.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000300100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS TAPIOLES

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament de segle XVIII, amb tipologia de construcció agrària catalana i
complex hoteler annex. La masia original –restaurada convenientment- es composa de
planta baixa, primer pis i altell, amb algunes edificacions modernes annexades a les
façanes nord i est. En sentit aïllat, se situa el nou complex hoteler edificat entre 19982001, de planta baixa i pis. Les dues construccions es conserven en molt bon estat.
Justificació:
L’habitatge (la masia original en el seu conjunt) aconsella la seva preservació, en atenció a
la tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius. Forma part de la Relació
d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries

Usos:
Els existents actualment que és l’hoteler, tant a la masia com al nou complex, residència i
restauració.
Susceptibilitat d’ampliació:
Tramitació d’un Pla Especial per a l’ampliació hotelera (art. 235 Normativa POUM).
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
El complex hoteler del mas Tapioles accedeix pel camí públic situat entre la carretera GIV-661 1, de Solius, davant del convent de Santa Elena que condueix fins al terme
municipal de Llagostera.

Ref. 16.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000300100DG92H

FINCA MAS TAPIOLES

Façana sud masia

Façana sud nou complex

Façana est masia

Façana oest masia

Façana nord masia

Façana nord nou complex
Full 2

Ref. 17.
SECTOR DE SOLIUS.
FINCA MAS SANT BALDIRI
Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 16, P/5

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament de segle XVIII, actualment molt deteriorada, amb orígens
anteriors al segle XVI, i una tipologia pròpia de construcció agrària catalana. Es composa
l’edifici original de planta baixa i pis i, en un nivell superior, amb una edificació annexada
de planta baixa de finals del segle XIX. Al seu costat compta amb una ermita
originàriament del segle XV, amb una petita rectoria annexa i cor interior. Totes aquestes
edificacions es troben en pèssimes condicions arquitectòniques i enfonsades les cobertes.
Justificació:
La masia original i l’ermita en tot el seu conjunt, aconsellen la seva reedificació i
preservació, en atenció a la tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius.
Ambdues construccions formen part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments
Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per un camí públic que porta de Sant Benet, passant per can Codolar
Full 1.

Ref. 17.
SECTOR DE SOLIUS.
FINCA MAS SANT BALDIRI
Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 16, P/5

Façana sud

Façana Nord

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 18.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 0002001DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS AULADELL

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia d’àmplies proporcions configurada en dues edificacions annexades i conformant
una mateixa unitat. Al sud-oest, la masia primitiva del segle XVI, amb paraments
constructius anteriors en aquesta data, formada de planta baixa i pis que fins avui ha servit
per a quadres del bestiar. Al sud-est, la masia actual edificada a finals del segle XVIII,
composada de planta baixa, primer pis i altell. El conjunt de les construccions es
conserven -en general- en bon estat, patint alguna que altra deficiència constructiva la
primera de les edificacions (s. XVI).
Justificació:
L’edificació en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius. Forma part de la Relació d’Elements
Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries
Usos:
Els existents actualment –el d’habitatge principal- i on es desenvolupen els treballs
relacionats directament amb les feines del bosc i la petita agricultura tradicional, i turisme
rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per un camí públic que condueix directament al mas Auladell.

Ref. 18.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 0002001DG92H

FINCA MAS AULADELL

Façana sud masia primitiva (s.XVI)

Façana sud masia actual (s.XVIII)

Façana est masia actual (s.XVIII)

Façana nord masia actual (s.XVIII)

Façana oest masia primitiva (s.XVI)

Façana oest masia actual (s.XVIII)
Full 2

Ref. 19.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000100100DG92F

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS DURAN

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia fortificada de començament del segle XVIII, amb pati, molí i torre de guaita
incorporada al mur de tancament (s.XV), amb una tipologia pròpia de masia agrària
catalana. La seva configuració s’estructura en planta baixa i pis, amb diferents cossos
d’obra adossats a la casa principal, així com al pati. La distribució interior i els materials
de la coberta de l’habitatge (bigues de formigó), varen ésser modificats a la dècada dels
anys setanta del segle XX..
Justificació:
L’edificació en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius. Forma part de la Relació d’Elements
Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries
Usos:
Actualment cap. Compta, però, amb un manteniment general i continuat del seu entorn,
realitzat per la propietat. El de primera i segona residència i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per un camí públic que condueix directament a la finca i al mas Duran.

Ref. 19.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000100100DG92F

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS DURAN

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 20.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 001600100DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS PATXOT

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament de segle XIX (1812), que conserva la seva estructura
original de l’edificació, llevat del condicionament dels paraments forans que s’han
revocat, el canvi de pendents de la coberta, amb bigues incloses, i altres millores
d’habitabilitat realitzades en el seu interior, entre els anys de 1960-1993. L’edificació
s’estructura en planta baixa i pis, comptant amb diversos coberts aïllats de tipus ramader.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius.
Usos:
Actualment el d’habitatge principal, així com l’activitat ramadera a la que es destina la
seva explotació, turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per un camí de terra annex a la carretera provincial de Girona a Sant
Feliu de Guíxols, C-31.

Full 1.

Ref. 20.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 001600100DG93D

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS PATXOT

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 21.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 002400600DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA CAL COSSIÉ (o Morató)

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa agrària amb la tipologia pròpia de masia catalana, edificada de nova construcció
l’any 1932, exclusivament per a feines del camp i tinença de bestiar. Es composa de planta
baixa i pis, amb diversos coberts i magatzems adossats. L’any 2003, part d’aquesta
edificació (cors i magatzems) va ser modificada i ampliada com a habitatge principal,
seguit els criteris tècnics i estètics de la construcció original. Actualment l‘edificació es
troba en molt bones condicions arquitectòniques i d’habitabilitat.
Justificació:
Aquesta casa aconsella la seva preservació, malgrat no ésser una construcció de molta
antigor, en haver esdevingut - en el temps- part integrada del sector i paisatge de Solius.
Usos:
El d’habitatge principal, i turisme rural.

Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge se situa davant de la carretera GI-V-662 1, que condueix fins a Solius.

Full 1.

Ref. 21.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 002400600DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA CAL COSSIÉ (o Morató)

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 22.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000300400DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS CAMA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament de segle XVIII, composta d’un habitatge principal de planta baixa
i primer pis, graner annexat també de planta baixa i altell intermig a la seva façana sud, i
garatge-magatzem de nova construcció (1997). La seva tipologia constructiva s’ha
mantingut malgrat la reforma total i ampliació posterior de l’edificació, realitzada entre els
anys 1997-98.
Justificació:
La masia i edificacions annexes es conserven en molt bon estat, degut a les obres de
reforma i millora de la construcció, restant integrada la seva arquitectura a l’entorn rural i
paisatgístic de Solius. Forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments
Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries
Usos:
El d’habitatge principal de primera residència, segona residència i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia se situa davant la carretera GI-V-661 1, que condueix fins a Solius.
Full 1.

Ref. 22.
SECTOR DE SOLIUS.
Identificació Cadastral: 000300400DG92H

FINCA MAS CAMA

Façana sud

Façana Est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

VEÏNAT DE BELL-LLOC

Ref. 01. SECTOR DE BELL-LLOC.
FINCA MAS DE LA MUSIQUETA
Identificació Cadastral: 002400100DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de mitjan segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció agrària
catalana. La casa noble es configura al davant en planta baixa i pis, amb una sèrie
d’edificacions annexades als seus laterals i posterior realitzades durant el segle XX. A la
dècada dels any setanta d’aquest segle es varen fer diverses reformes i ampliacions per a
destinar-la a l’ús de restaurant. La construcció es conserva en molt bon estat.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, especialment la part original,
en atenció a la seva tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc.
Usos:
L’actual existent destinat a restaurant, així com el d’habitatge, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per una via lateral de l’autovia C-65 (antiga carretera C-257).

Full 1.

Ref. 01. SECTOR DE BELL-LLOC.
FINCA MAS DE LA MUSIQUETA
Identificació Cadastral: 002400100DG93D

Façana sud

Façana Nord

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 02.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 002400200DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS FERRER

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia construïda a les darreries del segle XVIII, amb diversos cossos annexats de dates
posteriors, amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana. L’edifici original es
configura en planta baixa i pis, amb diverses reformes interiors realitzades durant els anys
noranta del segle XX. Els cossos adossats, de planta baixa, també són de finals del segle
XX. La construcció es conserva en bon estat.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, especialment la part original,
en atenció a la seva tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc.
Usos:
El d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia se situa davant la carretera que va de l’encreuament de Bell-lloc a Romanyà de
la Selva (Gi-V-6613).

Full 1.

Ref. 02.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 002400200DG93D

FINCA MAS FERRER

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 03.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 002400400DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS VEGUER

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Antiga masia de principi del segle XIX, avui totalment reformada (obres realitzades a la
dècada dels anys noranta del segle XX), a excepció de la part lateral sud-est que conserva
vestigis de l’edificació original, amb contraforts i galligan. S’observen perfectament els
dos nivells estructurals entre la part nova i antiga. De fet, la part nova es va reformar sobre
una ampliació anterior realitzada a les darreries del segle XIX. La masia, de planta baixa i
pis, amb construccions auxiliars com garatges i magatzems, es conserva en bon estat.
Justificació:
La àmplia reforma i ampliació feta als anys noranta del segle XX, va provocar la pèrdua
d’entitat arquitectònica. Resta encara dempeus la part lateral sud-est que s’hauria de
preservar com a element original de la masia, prèvia la seva rehabilitació acurada.
Usos:
El d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per un camí públic que connecta amb la carretera C-65 de Girona a
Sant Feliu de Guíxols.
Full 1.

Ref. 03.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 002400400DG93D

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS VEGUER

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 04.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000500100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS DE LA BARRACA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa pairal fortificada de mitjan segle XIX, amb pati interior, celler, quadres, magatzems
i torres de guaita. Els elements de la masia de planta baixa i pis situada al fons del pati
(façana sud), com les llindes, rebranques, etc., són les originals de l’antic mas de la
Barraca (s.XVII), emplaçat a l’altra banda de la carretera que va a Santa Cristina d’Aro, i
que foren traslladades a l’actual indret a mitjan segle XIX. La construcció de l’habitatge
situat a la façana est, també de planta baixa i pis (casa dels propietaris), fou bastida a les
darreries del segle XIX.
Justificació:
El conjunt d’edificacions que conformen l’actual mas de la Barraca, aconsellen la seva
preservació, especialment la masia que compte amb elements decoratius del segle XVII,
en atenció a la seva tipologia arquitectònica i entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc.
Usos:
L’actual existent destinat a casa pairal dels masovers amb tradició agrària, així com la
d’habitatge de primera o segona residència, i turisme rural
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
La masia accedeix per la carretera C-257 de Girona a Sant Feliu de Guíxols.
Full 1.

Ref. 04.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000500100DG92H

FINCA MAS DE LA BARRACA

Façana sud (interior pati)

Façana sud (exterior)

Façana est (exterior)

Façana oest (exterior)

Façana nord

Vista aèria de conjunt
Full 2

Ref. 05.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 0024003DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS PRESES

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa agrícola de començament de segle XX, de reduïdes dimensions i tipologia senzilla,
que s’ha anat ampliant en petites construccions com ara el garatge, a la dècada dels anys
seixanta. L’edifici principal es configura en planta baixa i pis, amb porxo al seu davant, i
amb un cos adossat de planta baixa per a garatge. Compta també amb un altre porxo aïllat,
de planta baixa, al davant de la finca per aparcament de vehicles.

Justificació:
Malgrat que no és una construcció especialment característica, per el seu emplaçament i
condició de casa esmerçada a les feines del camp, aconsella la seva preservació.
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge rural accedeix des d’un camí públic que connecta amb la carretera C-65 de
Girona a Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 05.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 0024003DG93D

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS PRESES

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 06.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral. 0019005DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS OLIU

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Petita masia de començament segle XIX, reformada i ampliada l’any 1987, amb la
construcció d’un edifici de serveis a la seva part posterior per a casa del masover. L’edifici
principal es configura en planta baixa i pis, mentre que la casa del masover s’estructura en
planta baixa.
Justificació:
L’habitatge no té les característiques d’edifici rural propi del sector de Bell-lloc, en haverse modificat la seva tipologia. Tot i així, el seu emplaçament obeeix al lloc on se situava
l’antiga edificació.
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per la carretera que va de Bell-lloc a Romanyà de la Selva.

Full 1.

Ref. 06.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral. 0019005DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS OLIU

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 7. SECTOR DE BELL-LLOC. FINCA MAS REIXAC DE BELL-LLOC
Identificació Cadastral: 000900200DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament de segle XVIII, amb tipologia pròpia de masia rural
catalana, amb un cos d’edificació lateral i posterior alçat en diferents etapes (mitjan segle
XIX i mitjan segle XX). La casa noble es configura en planta baixa, primer pis i golfes
sota coberta, amb dues torres de guaita a cada banda de façana principal. Compta amb un
edifici aïllat que antigament feia el servei de graner, avui destinat a serveis. L’estat de
conservació de la masia és molt bona.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, especialment la part antiga, en
atenció a la seva tipologia arquitectònica. Aquesta masia va ser el bressol de Mossèn
Baldiri Reixach (nascut a primers del segle XVIII) i que publicaria “Instruccions per a
minyons”. Forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics
catalogats a les Normes Subsidiàries.
Usos:
Els actuals existents de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix a per un camí públic que s’inicia a la carretera que va de Bell-lloc a
Romanyà de la Selva, fins trobar l’antiga via del tren (avui carril bici).

Ref. 7. SECTOR DE BELL-LLOC. FINCA MAS REIXAC DE BELL-LLOC
Identificació Cadastral: 000900200DG93D Propietari: Roldán Torres, José Antonio

Façana sud

Façana Nord

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 8.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 002000100DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS BOU

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’habitatge es configura en planta baixa, pis i golfes sota la coberta, amb
pati posterior tancat al darrera i edifici annex destinat antigament a cavallerisses. Aquesta
masia va estar rehabilitada a la dècada dels anys seixanta del segle XX, malgrat que ha
conservat la seva tipologia a pesar d’obrir-se noves obertures a les façanes sud i oest.
L’estat de conservació és molt bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc. Forma part de la Relació
d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries.
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del cementiri, fins trobar l’antiga via del tren (avui
carril bici).

Full 1.

Ref. 8.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 002000100DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS BOU

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 9.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000900100DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS RIBES

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament de segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. La seva configuració s’estructura en planta baixa i pis, amb un cos
annexat a la seva façana oest on s’hi plaça al seu pis l’antic graner de la masia. Compta
amb pati interior abrigat per diverses edificacions annexes destinades a quadres pel
bestiar. Davant de l’era existeix un porxo aïllat de grans dimensions, amb coberta a dos
aigües. L’estat de conservació de l’edifici principal és bo. En canvi, les construccions
annexes i el porxo aïllat presenten diverses patologies arquitectòniques.
Justificació:
L’habitatge, el porxo i el conjunt d’edificacions aconsellen la seva preservació, en atenció
a la seva tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc. Forma part de
la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes
Subsidiàries.
Usos:
Els actuals existents de primera i segona residència, turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per la carretera que va de Bell-lloc a Romanyà de la Selva.
Full 1.

Ref. 9.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000900100DG93D

FINCA MAS RIBES
Propietari: Solius, S.A.

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Porxo (façana est)

Porxo (façana nord)
Full 2

Ref. 10.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000900200DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS CARBÓ
.

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de grans proporcions de mitjan segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària i ramadera catalana. L’edifici principal es configura en planta baixa, planta pis i
golfes sota coberta, amb pati interior i torra de guaita a la façana sud-est. Annexada a la
masia es distribueixen diverses edificacions on antigament hi reposava el bestiar. Durant
els anys setanta i finals de la dècada els noranta del segle XX, s’hi varen realitzar diverses
reformes i millores, sempre respectant la seva arquitectura. L’estat de conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc. Forma part de la Relació
d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries.
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per la carretera que va de Bell-lloc a Romanyà de la Selva.

Full 1.

Ref. 10.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000900200DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS CARBÓ

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 11.
SECTOR DE BELL-LLOC.
FINCA MAS AYMERICH
Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 5, P/35.

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa pairal de començament del segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció agrària
catalana, amb un cos d’obra al seu davant datat de principis del segle XIX. La masia
original, situada al darrera de l’edificació, es composa de planta baixa i pis, mentre que la
construcció principal davantera s’estructura en planta baixa, primer i segon pis. Compta
amb un pati interior i graner annexat a la seva façana est. En el moment de redactar
aquesta fitxa l’edifici ha estat rehabilitat completament, sense modificar la seva tipologia.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt –tot i la seva rehabilitació- aconsella la preservació total en
atenció a la tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del veïnat de Bell-lloc.
Forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a
les Normes Subsidiàries
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per la carretera que va de Bell-lloc a Romanyà de la Selva.

Ref. 11.
SECTOR DE BELL-LLOC.
FINCA MAS AYMERICH
Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 5, P/35.

Façana sud

Façana Nord

Façana est

Façana Oest

Ref. 12. SECTOR DE BELL-LLOC. FINCA CASA RECTORAL BELL-LLOC
Identificació Cadastral: 000400200DG93B Propietari: Bisbat de Girona

>

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de mitjan segle XVIII, annexada a l’església de Santa Maria de Bell-lloc,
amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana. Entre les funcions quotidianes de la
pagesia, realitzava també –i en l’actualitat encara les realitza- funcions de casa rectoral.
L’esmentada edificació es composa de planta baixa, pis i altell, essent la seva configuració
constructiva original (exterior i interiors). La masia es pot dir que es conserva en bon estat.
Justificació:
La casa rectoral forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments
Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries. Per tant, s’aconsella la seva total
preservació.
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera i segona residència, així com de casa rectoral.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí que s’inicia a la carretera que va de Bell-lloc a Romanyà
de la Selva.

Full 1.

Ref. 12. SECTOR DE BELL-LLOC. FINCA CASA RECTORAL BELL-LLOC

Identificació Cadastral: 000400200DG93B

Façana sud

Façana est

FAÇANA MITJANERA ADOSSADA A LA
PARET DE L’ESGLÉSIA

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 13.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000400100DG93B

FINCA MAS RIERA

>

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Antiga masia de començament segle XIX, reformada i ampliada a mitjan segle XX sense
mantenir criteris ni característiques estructurals i tipològiques de la casa original. L’edifici
es configura en planta baixa i pis. El seu estat de conservació és força dolent pel poc
manteniment que ha tingut aquesta edificació.
Justificació:
Tot i que l’actual edificació no és una construcció especialment característica, compta
amb alguns materials nobles mig camuflats en la reforma dels anys cinquanta del segle
passat. Per això i pel seu emplaçament de casa esmerçades a les feines originàries del
camp, aconsella la seva preservació.
ç
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per la carretera que va de Bell-lloc a Romanyà de la Selva.

Full 1.

Ref. 13.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000400100DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS RIERA
Propietari: Cateura Oliveras, Jordi

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 14.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000300100DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS MAIMÍ

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de les darreries del segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. La casa en qüestió es configura en planta baixa i pis, amb un contrafort a
la façana principal i també a la façana lateral oest. Annexat a la façana est s’alça mig
enderrocat un cobert per al bestiar. La construcció es pot considerar que resta en bon estat,
malgrat el poc manteniment realitzat dels exteriors de la masia.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc.
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per la carretera que va de Bell-lloc a Romanyà de la Selva.
Full 1.

Ref. 14.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 000300100DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS MAIMÍ

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 15.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 002300100DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA CAL REI

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa rural bastida al darrer terç del segle XIX (1874) d’estructura quadrangular i
esmerçada a les feines del camp. L’edificació s’estructura en planta baixa i pis i amb un
porxo a la façana principal. A la part posterior de la casa existeix un cobert aïllat per a les
feines del camp. La seva conservació és força deficient.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc.
Usos:
L’actual existent d’habitatge de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.

Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per la carretera que va de Bell-lloc a Romanyà de la Selva.

Full 1.

Ref. 15.
SECTOR DE BELL-LLOC.
Identificació Cadastral: 002300100DG93D

Façana sud

Façana Nord

FINCA CAL REI

Façana est

Façana Oest

Full 2

VEÏNAT DE MALVET

Ref. 01.
SECTOR DE MALVET.
FINCA MAS MAIENSA
Identificació Cadastral (Rústica)Polígon 6, P/40

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament del segle XVIII, actualment molt deteriorada en la seva distribució
interior i elements forans, i sense part de la seva coberta. Té una tipologia pròpia de
construcció agrària catalana. L’habitatge es configurava originalment en planta baixa i pis
i diversos coberts de tipus agrícola.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsellaria la seva reedificació i preservació en atenció a la
seva tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Malvet.
Usos:
Actualment cap, el de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat que travessa l’actual carril bici.

Full 1.

Ref. 01.
SECTOR DE MALVET.
FINCA MAS MAIENSA
Identificació Cadastral (Rústica)Polígon 6, P/40

Façana sud

Façana Nord

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 02.
SECTOR DE MALVET.
Identificació Cadastral: 002500200DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS MARCÓ

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia originaria de començament del segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’habitatge noble es configura en planta baixa i pis i compta amb algunes
edificacions annexades al seu costat realitzades durant els segles XIX i XX. La
construcció es conserva en bon estat en haver estat reformada a la dècada dels anys
vuitanta del segle XX, i convertida en un bar musical.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Malvet.
Usos:
L’actual existent de bar-musical i el de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre residencial.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per la carretera pública de Santa Cristina d’Aro a la urbanització
Roca de Malvet.

Full 1.

Ref. 02.
SECTOR DE MALVET.
Identificació Cadastral: 002500200DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS MARCÓ

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 03.
SECTOR DE MALVET.
Identificació Cadastral: 001600100EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS FORROLL

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia originaria de començament del segle XIX, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’habitatge es configura en planta baixa i pis i amb alguna edificació
annexa al seu voltant. La construcció es conserva en un estat regular mostrant diverses
patologies constructives poc importants de l’edifici.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Malvet.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat que s’inicia a la carretera de la urbanització Roca
de Malvet.

Full 1.

Ref. 03.
SECTOR DE MALVET.
Identificació Cadastral: 001600100EG03A

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS FORROLL

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 04.
SECTOR DE MALVET.
Identificació Cadastral: 001100100EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS TRESETS O GOTIS

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XVIII, actualment força deteriorada en la seva
distribució interior, amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana. Conserva la
coberta degut a la reforma realitzada a la dècada dels anys setanta del segle XX, amb la
col·locació de bigues de formigó i revoltons. L’habitatge s’estructura en planta baixa i pis.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de Malvet.
Usos:
Actualment cap, el de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat que surt del carrer anomenat de La Masia de la
urbanització Roca de Malvet.

Full 1.

Ref. 04.
SECTOR DE MALVET.
Identificació Cadastral: 001100100EG03A

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS TRESETS O GOTIS

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 05.
SECTOR DE MALVET.
FINCA MAS MALVET
Identificació Cadastral Rústica (Polígon 9 P/2)

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original d’àmplies proporcions de començament del segle XVIII, amb orígens
anteriors al segle XVI, actualment molt deteriorada, sense coberta i pràcticament
enrunada. Aquesta construcció es configurava en planta baixa i pis, a diferents nivells en
les seves façanes, i amb diverses construccions annexes per al bestiar.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsellaria la seva reedificació i preservació en atenció a la
tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de Malvet, bressol de la
població primitiva de Santa Cristina d’Aro.
Usos:
Actualment cap, el de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat que surt del camí públic de Santa Cristina a
Romanyà de la Selva i Vallvanera.
Full 1.

Ref. 05.
SECTOR DE MALVET.
FINCA MAS MALVET
Identificació Cadastral Rústica (Polígon 9 P/2)

Façana sud

Façana Nord

Façana est

Façana Oest

Full 2

VEÏNAT DE ROMANYÀ
DE LA SELVA

Ref. 01.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001700100DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS CATEURA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XIX (1822), amb tipologia pròpia de
construcció agrària catalana. L’habitatge es configura en planta baixa i pis i compta amb
diversos coberts annexats a l’edifici principal, que antigament eren utilitzats per al bestiar.
Aquesta masia no ha patit cap tipus de modificació o reforma al llarg del temps La seva
conservació es pot considerar regular.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un petit camí de terra que s’inicia a la carretera entre Romanyà
de la Selva i el veïnat de Penedes; accés que també porta a la coneguda font de Panedes.

Full 1.

Ref. 01.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001700100DG93D

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS CATEURA

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 02.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001300100DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS ANGLADA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’habitatge es configura en planta baixa i pis –una part de la planta pis, la
que sobresurt de la coberta, es va alçar l’any 1880-, i compta amb un cobert a la façana
oest edificat l’any 1931, així com diverses construccions annexades a la seva façana est.
La seva conservació es pot considerar regular .
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un petit camí que s’inicia a la carretera de Romanyà de la Selva
(a l’alçada de l’encreuament de la urbanització de Sant Miquel d’Aro) i en direcció al
veïnat de Penedes.

Full 1.

Ref. 02.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001300100DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS ANGLADA

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 03.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000700100DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS SALVADOR

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana, esmerçat actualment a l’activitat lúdica i cultural de casa de colònies.
L’habitatge es configura en planta baixa i pis amb pati clos al davant i amb diverses
dependències annexades al seu voltant. Compta amb una torre de dues alçades més que la
planta coberta. Aquest habitatge ha tingut diverses modificacions i adaptacions realitzades
a la dècada dels anys noranta del segle XX. La seva conservació és força bona.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera, segona residència i l’activitat que desenvolupa, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un petit camí que s’inicia a la carretera de Romanyà de la Selva
(a l’alçada de l’encreuament de la urbanització de Sant Miquel d’Aro) i en direcció al
veïnat de Penedes.
Full 1.

Ref. 03.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000700100DG93D

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS SALVADOR

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 04.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral:000800100DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS BAS

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana, construïda a mitjans
del segle XVIII. El casal principal es va reformar durant el segon terç del segle XIX
(1865), alçant els seus forjats i coberta del casal noble. Compta amb una ampliació
annexada a la façana oest realitzada a finals d’aquell mateix segle. L’habitatge es
configura en planta baixa i pis, i té un magatzem adossat a la seva façana est. La
construcció es conserva en bon estat.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
A l’habitatge es pot accedir-hi per dos un camí: un des del carrer principal de la
urbanització Sant Miquel d’Aro; l’altra per un camí que s’inicia a la carretera en direcció a
l sector de Penedes, passant per davant del mas Lloveres.
Full 1.

Ref. 04.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral:000800100DG93D

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS BAS

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 05.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001300200DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS LLOVERES

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de grans proporcions de començament del segle XVIII, amb tipologia
pròpia de construcció agrària catalana, esmerçat a l’activitat d’engreix de bestiar vacum.
L’habitatge es configura en planta baixa i pis - a la planta baixa encara hi han les cors dels
animals que ocupen mitja planta -, i també compta amb una torratxa de guàrdia a la
façana sud-oest. Annex a l’edifici hi han diverses construccions auxiliars. La seva
conservació és molt deficient, degut al continuat ús de l’activitat dins mateix de la casa.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera, segona residència i l’activitat que desenvolupa, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un petit camí que s’inicia a la carretera de Romanyà de la Selva
(a l’alçada de l’encreuament de la urbanització de Sant Miquel d’Aro) i en direcció al
veïnat de Penedes.
Full 1.

Ref. 05.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001300200DG93D

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS LLOVERES

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 06.
SECTOR DE ROMANYÀ. FINCA CASA NOVA D’EN BOTA
Identificació Cadastral: 001600100DG93F

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de les darreries del segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’habitatge noble es configura en planta baixa i pis, i, annexada a la seva
façana oest, es va bastir una altra edificació, també de planta baixa i pis, de mitjan segle
XIX. Aquesta disposició constructiva de les dues edificacions va configurar un espai de
pati tancat just en la seva façana sud. La construcció es conserva en bon estat, havent estat
rehabilitada l’any 2000.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí que s’inicia al terme municipal de Cassà de la Selva.
També s’hi pot arribar per un petit camí de Romanyà de la Selva que s’inicia al camí
públic d’anar al Puig d’Arques, passà pel mas Roquetal i arriba a la casa nova d’en Bota.
Full 1.

Ref. 06.
SECTOR DE ROMANYÀ. FINCA CASA NOVA D’EN BOTA
Identificació Cadastral: 001600100DG93F

Façana sud

Façana sud

Façana est

Façana Oest

Façana Nord

Façana Nord
Full 2

Ref. 07.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral Rústica: Polígon 1, P/2

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS ROQUETAL

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de finals del segle XVIII (1797), amb era de roca al davant i tipologia
pròpia de construcció agrària catalana. L’habitatge es configura en planta baixa i pis –la
planta altell original ha estat volumètricament unida en la reforma actual a la planta pis- ,
amb diverses construccions annexades a la seva façana oest, així com a la part posterior
(nord) amb pati tancat al seu darrera. Aquesta edificació ha estat rehabilitada l’any 2002
amb molt bon criteri històric i arquitectònic. La seva conservació és molt bona.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt –tot i que actualment rehabilitat- aconsella la seva
preservació en atenció a la tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de
Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un petit camí que s’inicia al camí públic d’anar al Puig d’Arques,
havent passat el mas Llac, seguint paral·lel a la riera i fins arribar al mas Roquetal.
Full 1.

Ref. 07.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral Rústica: Polígon 1, P/2

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS ROQUETAL

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 08.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral de Rústica (Polígon 3, P/1):

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS LLAC

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de grans proporcions amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana.
Del seu conjunt hom hi destaca les diverses etapes constructives: l’edificació principal, en
la seva meitat i fins a la façana nord, és anterior al segle XVII, mentre que d’aquesta
meitat fins a la façana sud, és de començament del segle XVIII. Existeix una edificació
annexa coneguda com a casa dels “senyors”, amb finestres geminades a la planta superior.
Compta amb diversos coberts per a bestiar i per al feineig dels camps. Aquest casal es
configura en planta baixa i pis. Actualment (2004) s’està procedint a la restauració de part
de les seves edificacions.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un petit camí que s’inicia al camí públic d’anar de Romanyà de
la Selva al Puig d’Arques.

Ref. 08.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral de Rústica (Polígon 3, P/1):

FINCA MAS LLAC

Façana sud (frontal)

Façana sud (lateral)

Façana est

Façana est

Façana oest

Façana nord
Full 2

Ref. 09.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 8737101DG9383N

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA CA L’ALMEDA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa rural configurada amb dos cossos arquitectònics ben diferenciats; el primer de mitjan
segle XIX, de planta baixa i pis amb coberta a dues aigües, situat al sud-est de la
configuració arquitectònica, i el segon, d’estil quadrangular de planta baixa, pis, terrat i
torratxa, edificat a les darreries del segle XIX, situat al sud-oest. Compta amb un pati
tancat a la seva façana sud, i al seu davant s’hi estructura l’antiga era de l’habitatge. La
construcció es troba en bon estat de manteniment.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat de terra que s’inicia al veïnat de Romanyà de la
Selva.

Full 1.

Ref. 09.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 8737101DG9383N

Façana sud

Façana Nord

FINCA CA L’ALMEDA

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 10.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001600100EG03E

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS CASAS

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de grans proporcions de mitjan segle XVII (1662), amb nova edificació
bastida a la façana est al segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana.
L’habitatge es configura en planta semisoterrània, planta baixa i pis, amb volta d’accés
lateral entre les edificacions dels masovers i de la propietat. Compta amb una torre de
vigilància a la façana nord, un pati tancat, així com una bassa que recull les aigües de
pluja. Té diverses edificacions agràries al seu voltant. La seva conservació és bona.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva. Forma part de la
Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes
Subsidiàries.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per l’interior de la urbanització Vall Repòs, seguint per un camí
privat que porta fins al mas Cases.
Full 1.

Ref. 10.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001600100EG03E

FINCA MAS CASAS

Façana sud

Façana sud

Façana est

Façana est

Façana oest

Façana nord
Full 2

Ref. 11.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000600100EG03C

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS MARCÓ

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XVIII, amb referents històrics del segle XVI, i
amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana. L’habitatge va ser completament
modificat a mitjan dècada dels anys cinquanta del segle XX, i en l’actualitat no compta
amb cap element original arquitectònic rellevant –llevat dels brancals de la porta d’accés a
la masia. L’habitatge es configura en planta baixa i pis, i compta amb alguns coberts
adossats a la façana nord i d’altres d’aïllats. La seva conservació es pot considerar regular.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt, malgrat la seva reforma poc acurada, aconsella la seva
preservació en atenció a la tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de
Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’amplada del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat que s’inicia a la carretera de Romanyà de la Selva
a Calonge, davant de la urbanització Vall Repòs.
Full 1.

Ref. 11.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000600100EG03C

FINCA MAS MARCÓ

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 12.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001100100EG03C

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS RIERA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de grans proporcions de començament del segle XVIII, amb orígens anteriors al
segle XIII, actualment molt deteriorada i amb gran part de la seva coberta enfonsada.
L’habitatge es configura en planta baixa i pis, amb dos nivells diferenciats per la
topografia del terreny. L’habitatge es distribueix en dues zones: la destinada als propietaris
i la dels seus masovers. Compta amb coberts adossats a la façana nord i oest de l’edifici
principal, utilitzats per a guardar el bestiar. Aquesta masia no ha patit cap tipus de
modificació o reforma al llarg dels anys. La seva conservació, doncs, es pot considerar
molt deficient.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic que s’inicia al quilòmetre 11 de la carretera de
Romanyà de la Selva a Calonge, i que va fins el camí de Mas Terrades.

Ref. 12.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001100100EG03C

FINCA MAS RIERA

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 13.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001700100EG03C

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS TERRADES

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de les darreries del segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’habitatge noble es configura en planta baixa i pis, amb un cos per a
quadres annexat a la seva façana nord, de planta baixa. Compta també al davant de la
masia amb dues edificacions aïllades de planta baixa destinades a bestiar. L’edifici va ser
reformat en coberta a les darreries del segle XIX (1879). La construcció es conserva, en
general i pel seu continuat manteniment, en bon estat.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat que s’inicia a la carretera de Romanyà de la Selva
a Calonge, just a tocar els dos termes municipals, i que condueix fins el mas Terrades.

Full 1.

Ref. 13.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 001700100EG03C

FINCA MAS TERRADES

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 14.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000800100EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS DE LA FONT

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de mitjan segle XVIII amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana.
L’habitatge es configura en planta baixa i pis i compta amb diversos coberts annexats a
l’edifici principal, antigament utilitzats per al bestiar. A la façana sud-oest s’emplaça una
construcció amb coberta plana destinada a garatge, construïda a la dècada dels anys
setanta del segle XX. Aquesta masia ha estat modificada i ampliada. La seva conservació
es defectuosa, malgrat que l’any 2001 s’iniciaren obres reforma, que actualment es troben
aturades.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un petit camí de terra que s’inicia a la carretera pública entre
Romanyà de la Selva i el veïnat de Vallvanera, a l’alçada del golf Mas Nou.
Full 1.

Ref. 14.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000800100EG03A

FINCA MAS DE LA FONT

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 15.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000700200EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS JAN

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XVII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana (avui només el primer cos emplaçat a la zona sud del conjunt
d’edificacions), mentre que la resta d’edifici es va ampliar i modificar a mitjans de la
dècada dels anys vuitanta del segle XX. Actualment aquesta construcció està esmerçada a
l’activitat de casa club del Golf Mas Nou-Vallvanera. L’habitatge es configura en planta
baixa i pis, i a la façana nord una planta semisoterrània. La seva conservació és bona.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva, malgrat les seves
reformes i ampliacions.
Usos:
El de primera, segona residència i l’activitat que desenvolupa, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per dos camins: a la zona sud, per un de públic que ve del nucli de
Romanyà, i al nord per un camí privat de la mateixa propietat. .

Ref. 15.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000700200EG03A

FINCA MAS JAN

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 16.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000700100EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS CASTELLÓ

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XVII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana L’habitatge es configura en planta baixa i pis i semisoterrani a la façana
est. Compta amb petits coberts annexats a l’edifici principal, que antigament eren utilitzats
per al bestiar. Aquesta masia no ha patit cap tipus de modificació o reforma al llarg del
temps, però actualment està en estat d’abandó, mancant-li bona part de la seva coberta. La
seva conservació, doncs, es pot considerar dolenta.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural, hoteler i restauració.
Susceptibilitat d’ampliació:
Tramitació d’un Pla Especial per a l’ampliació hotelera (art. 235 Normativa POUM).
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix des del camí públic que va del nucli de Romanyà de la Selva fins a
Vallvanera.

Full 1.

Ref. 16.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000700100EG03A

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS CASTELLÓ

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 17.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000500100DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS PONÇ

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de començament del segle XVII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana L’habitatge es configura en planta baixa i pis Compta amb un cobert
adossat a la façana oest de l’edifici principal, utilitzat per a guardar el bestiar. Aquesta
masia no ha patit cap tipus de modificació o reforma al llarg dels anys, però actualment es
troba mig esfondrada mancant-li la totalitat de la seva coberta. La seva conservació,
doncs, es pot considerar molt deteriorada.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix des del camí públic que va del nucli de Romanyà de la Selva fins a
Vallvanera.

Full 1.

Ref. 17.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: 000500100DG93B

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS PONÇ

Propietari: Banco Atlántico

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 18.
SECTOR DE ROMANYÀ.
Identificació Cadastral: Polígon 4, P/4 (rústica)

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS GRAN

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia original de grans proporcions datada a mitjans del segle XVII, amb tipologia pròpia
de construcció agrària catalana. L’habitatge noble es configura en planta baixa i pis, avui
reformat tant exteriorment com en el seu interior, fet que ha provocat la modificació de
diversos elements característics del mas, com l’antiga torreta de guaita o el ràfec original,
en modificar-se l’alçada de la coberta. es conserva en bon estat.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Romanyà de la Selva.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pels vials de la urbanització Vall Repòs.

Full 1.

Ref. 18.
SECTOR DE ROMANYÀ.
FINCA MAS GRAN
Identificació Cadastral: Polígon 4, P/4 (rústica) Propietari: González Sánchez.A

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

VEÏNAT DE
BUFAGANYES-BUJONIS

Ref. 01.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700200EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS DARDER

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia d’inicis del segle XVIII, amb orígens anteriors al segle XVI, amb tipologia pròpia
de construcció agrària catalana. L’edifici principal s’estructura en planta baixa i pis,
coberta a dues aigües i compta amb diversos coberts annexats a la façana posterior, a més
d’un garatge a la façana est. La masia va ser reformada a la dècada dels anys setantavuitanta del segle XX. L’edificació es conserva en bon estat de manteniment.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector de Bufaganyes, que s’inicia a la carretera
provincial de Sant Feliu de Guíxols a Girona, davant del Mas Pi.

Full 1.

Ref. 01.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700200EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS DARDER

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 02.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700300EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS BEULOLI

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament segle XVIII, amb orígens anteriors al segle XVI, amb tipologia
pròpia de construcció agrària catalana. L’edificació es composa d’un cos principal de
planta baixa i pis, i en una part d’aquest mateix, a l’extrem nord-oest, s’alça en planta
baixa i dos pisos. Compta amb diversos coberts annexats a la construcció principal, a més
d’altres d’aïllats. Aquesta masia va ser reformada exteriorment i en el seu interior, a
començament de la dècada dels anys vuitanta del segle XX. L’estat de conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector de Bufaganyes, que s’inicia a la carretera
provincial de Sant Feliu de Guíxols a Girona, davant del Mas Pi.

Full 1.

Ref. 02.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700300EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS BEULOLI

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 03.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700400EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MOLÍ DELS FRARES

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Antic molí fariner i masia d’orígens anteriors al segle XVI-XVII, amb tipologia pròpia de
construcció agrària catalana, que ha estat modificat i ampliat per a habitatge de primera
residència a la dècada dels anys vuitanta i finals dels noranta del segle XX. L’edificació es
composa actualment d’un cos principal de planta baixa i pis on s’han annexat les actuals
edificacions formant una sola unitat. Dessota de la planta baixa original encara hi ha les
canalitzacions d’aigua per a moure el molí. L’estat de conservació és molt bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector de Bufaganyes, que s’inicia a la carretera
provincial de Sant Feliu de Guíxols a Girona, davant del Mas Pi.

Full 1.

Ref. 03.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700400EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MOLÍ DELS FRARES

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 04.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001600300EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS JOFRE

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de característiques constructives singulars amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’edificació original, de començaments del segle XVIII, va ser
modificada importantment al decenni dels anys trenta del segle XX. Actualment la
construcció es configura en dos grans edificis units per un cos intermig, de planta baixa.
L’edifici que utilitza la propietat es configura en planta baixa, pis i altell, i es conserva en
bon estat, mentre que l’habitatge del masover, de planta baixa, dos pisos i altell, resta
actualment abandonat. La finca compte amb diversos coberts per a magatzem i bestiar.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector històric del veïnat de Bujonis.
Administrativament, però, aquesta masia forma part del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector de Bujonis que va fins al veïnat del Vilar,
amb diferents entrades de la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Girona.
Full 1.

Ref. 04.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001600300EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS JOFRE

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 05.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001600400EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS TARRÉS

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament segle XVIII, amb orígens constructius anteriors al segle XIV, amb
tipologia pròpia de construcció agrària catalana. L’edificació es composa de diversos
cossos configurats en planta baixa, pis i, en una part, de dos pisos. Compta amb diversos
coberts annexats a la construcció principal, a més d’altres d’aïllats. Aquesta masia va ser
reformada exteriorment i en el seu interior, a mitjan dècada dels anys vuitanta del segle
XX. L’estat de conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector de Bufaganyes, que s’inicia a la carretera
provincial de Sant Feliu de Guíxols a Girona.

Full 1.

Ref. 05.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001600400EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS TARRÉS

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 06.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral ´(Rústica): Pol. 13, P/83

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS SAINETA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de reduïdes dimensions de mitjan segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’edifici es configura en planta baixa i pis, amb un parell de contraforts
situats a la façana oest. Aquesta construcció no ha patit cap modificació ni ampliació del
seu estat original, llevat del canvi de bigues de pòrtland a la coberta, realitzat als anys
setanta del segle XX.. La masia es conserva en un estat força deficient..
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector històric del veïnat de Bujonis.
Administrativament, però, aquesta masia forma part del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix des del camí públic del sector de Bujonis que s’inicia al càmping
Santa Cristina, i condueix fins al veïnat de Pedralta.

Full 1.

Ref. 06.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral ´(Rústica): Pol. 13, P/83

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS SAINETA

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 07.

SECTOR DE BUFAGANYES.

FINCA MAS LLOVERES

Identificació Cadastral: 002100500EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de mitjan segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana.
L’edificació original es composava de tres estatges agrupats i constructivament
diferenciats (desnivells, configuració arquitectònica, agrupació familiar, etc.), i que encara
avui es conserven malgrat formar part de la mateixa unitat constructiva. Aquesta masia va
ser reformada i ampliada pel sector nord a la dècada dels anys vuitanta del segle XX.
Compta amb diversos coberts aïllats, casa del guarda i diversos hivernacles. L’estat de
conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector històric del veïnat de Bujonis.
Administrativament, però, aquesta masia forma part del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un carrer interior de la urbanització Mas Trempat.
Full 1.

Ref. 07.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 002100500EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS LLOVERES

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 08.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral ´(Rústica): Pol. 13, P/84.

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS RIGAU

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia cronològicament situada dins del primer terç del segle XIX, amb tipologia pròpia de
construcció agrària catalana. L’edifici original es configura en planta baixa i pis i amb
coberta a dues aigües. Compta amb diverses ampliacions en planta baixa annexades a
l’edifici principal, amb coberta tipus terrassa, realitzades a mitjan segle XX. Actualment la
masia està en període de reformes interiors i exteriors, així com de les corresponents
ampliacions.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector històric del veïnat de Bujonis.
Administrativament, però, aquesta masia forma part del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge pot accedir directament per la carretera d’anar a Pedralta (dins del terme
municipal de Sant Feliu de Guíxols), així com des del camí públic del sector de Bujonis
que s’inicia al càmping Santa Cristina, i condueix fins al veïnat de Pedralta.
Full 1.

Ref. 08.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral ´(Rústica): Pol. 13, P/84.

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS RIGAU

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 09.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700100EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS PI

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de grans proporcions composta de dos cossos annexats bastits en diferents èpoques
constructives. La part més antiga, la situada al sud-oest de la construcció, té els seus
orígens a començament del segle XVIII, i compta amb una tipologia pròpia de
construcció agrària catalana, configurant-se en planta baixa i pis. L’edificació més recent
se situa cronològicament a mitjan segle XIX, amb una construcció de caire més modern,
de planta baixa i pis, i que, en una de la seves parts, la que s’uneix amb l’edifici més antic,
es configura en planta baixa i dos pisos, més torreó. L’estat de conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector de Bufaganyes, i que s’inicia a la carretera
provincial de Sant Feliu de Guíxols a Girona.
Full 1.

Ref. 09.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700100EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS PI

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 10.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700800EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS PROVENSAL

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament del segle XVIII, amb orígens anteriors al segle XVI, amb
tipologia pròpia de construcció agrària catalana. L’edifici en qüestió - que des dels seus
orígens li manca la part del cos constructiu de la façana sud-oest- es composa en alçada
de planta baixa, pis i altell, tot i que aquesta última planta no compta amb cap tipus de
forjat interior que el separi de la seva planta pis. L’edificació ha patit alguna reforma
interior per salvaguardar la seva estructura, especialment les voltes de sostre, alhora que
s’ha millorat alguna finestra de la seva façana sud i est. L’estat de conservació és regular.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de Bufaganyes.
Usos:
Actualment no té cap ús , primera i segona residència, turisme rural, hotel i restauració.
Susceptibilitat d’ampliació:
Tramitació d’un Pla Especial per a l’ampliació hotelera (art. 235 Normativa POUM)
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat de la finca que s’inicia al camí públic del sector
de Bufaganyes (entre la Cra. provincial de Sant Feliu a Girona, davant del Mas Pi.
Full 1.

Ref. 10.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001700800EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS PROVENSAL

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 11.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001600200EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS GELI

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament del segle XVIII, adossada originalment a dues altres edificacions i
amb una disposició pròpia de construcció agrària catalana. L’edifici actual es configura en
planta baixa i pis, amb una part d’espai sota coberta, i a la seva façana est compta amb
diversos contraforts. L’any 2001 va realitzar-se una reforma i adequació de la masia,
agrupant una altra casa a la disposició de Can Geli. La construcció té una conservació
regular.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector històric del veïnat de Bujonis.
Administrativament, però, aquesta masia forma part del sector de Bufaganyes.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector de Bujonis que va fins al veïnat del Vilar,
amb diferents entrades de la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Girona.
Full 1.

Ref. 11.
SECTOR DE BUFAGANYES.
Identificació Cadastral: 001600200EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS GELI

Façana est

Façana Oest

Full 2

VEÏNAT DEL VILAR

Ref. 01.
SECTOR DEL VILAR.
Identificació Cadastral:002000800DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS MORDENYACH

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de grans proporcions de començament del segle XVIII, amb orígens anteriors al
segle XII. Compta amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana, estructurada en un
cos principal allargat de planta baixa i pis (edifici original), amb l’addicció a la façana
nord d’una edificació per a casa de guarda on hi havien hagut les cors de la masia. Té
diverses dependències noves i els anys vuitanta del segle XX, es va procedir a la seva
restauració. L’estat de conservació és bó.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector del Vilar.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural, hoteler i restauració.
Susceptibilitat d’ampliació:
Tramitació d’un Pla Especial per a l’ampliació hotelera (art. 235 Normativa POUM).
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector del barri del Vilar.

Full 1.

Ref. 01.
SECTOR DEL VILAR.
Identificació Cadastral:002000800DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS MORDENYACH

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 02.
SECTOR DEL VILAR.
Identificació Cadastral:002500100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS ROCARODONA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament segle XIX, amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana.
L’edificació original es composa de dos cossos principals, originalment aïllats, que s’han
unit actualment per conformar una sola unitat. Es configuren en planta baixa i pis, amb
l’addicció de diversos porxos i dependències laterals així com d’altres d’aïllades
construïdes a la dècada dels anys setanta del segle XX. L’estat de conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector del Vilar.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector del Vilar, entre el mas Jofre i la
urbanització Golf Costa Brava.

Full 1.

Ref. 02.
SECTOR DEL VILAR.
Identificació Cadastral:002500100DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS ROCARODONA

Façana est

Façana Oest

Full 2

Ref. 03.
SECTOR DEL VILAR.
Identificació Cadastral:001500200DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS MAGRANER

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament del segle XVIII, amb orígens anteriors al segle XVI, amb
tipologia pròpia de construcció agrària catalana. L’edificació es composa d’un cos
principal allargat de planta baixa i pis (edifici original), amb l’addicció de porxos i
dependències laterals construïts a la dècada dels anys setanta del segle XX. L’estat de
conservació és molt bó.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector del Vilar.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic del sector del Vilar, entre el mas Jofre i la
urbanització Golf Costa Brava.

Full 1.

Ref. 03.
SECTOR DEL VILAR.
Identificació Cadastral:001500200DG92H

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS MAGRANER

Façana est

Façana Oest

Full 2

SECTOR CAMPS DE
SANTA MARIA

Ref. 01. CAMPS DE SANTA MARIA (Masies)
Identificació Cadastral: 001101100EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS SANT JOSEP

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa pairal de grans proporcions pertanyent a l’antiga família Sicars de Sant Feliu de
Guíxols. L’edifici va ser construït l’any 1882 sota la direcció tècnica de l’arquitecte
Bernardí Martorell, i el 1886 es va bastir la capella al costat de la casa. Originalment
aquesta finca es dedicava a les feines del camp i comptant amb diverses edificacions
annexes, com el graner, les quadres o el molí. L’habitatge es configura en planta baixa,
pis, torreons i altell. La construcció es conserva en bon estat, i actualment forma part de
les instal·lacions del Càmping Mas Sant Josep.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector dels Camps de Santa Maria.
Usos:
El de primera i segona residència (actualment formant part del càmping Mas Sant Josep).
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix des del camí públic anomenat Camí Ral.

Full 1.

Ref. 01. CAMPS DE SANTA MARIA (Masies)
Identificació Cadastral: 001101100EG02G

Façana masia

Façana masia

FINCA MAS SANT JOSEP

Façana amb capella

Façana amb capella

Full 2

DISSEMINAT SALOM

Ref. 01.
DISSEMINAT SALOM.
Identificació Cadastral: 000200400EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA CAN MET TORRELLES

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de finals del segle XVIII situada a l’antic veïnat de Canyet, prop del terme
municipal de Castell d’Aro, actualment molt deteriorada en la seva distribució interior i
elements forans, i sense part de la seva coberta. Té una tipologia pròpia de construcció
agrària catalana. L’habitatge es configurava originalment en planta baixa i pis, amb
diversos coberts de tipus agrícola.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del barri de Salom, que agrupa actualment
l’antic veïnat de Canyet.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí públic de terra que s’inicia a la carretera de Platja d’Aro.

Full 1.

Ref. 01.
DISSEMINAT SALOM.
Identificació Cadastral: 000200400EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA CAN MET TORRELLES

Façana est

Façana Oest

Ref. 02.
DISSEMINAT SALOM.
Identificació Cadastral: 000200300EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

FINCA MAS TORRELLES

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia datada al segon terç del segle XVIII, amb torre lateral de construcció moderna
situada a la seva façana sud-oest, bastida a començament del segle XX; compta amb una
tipologia pròpia de construcció agrària catalana, tot i que a la dècada dels anys vuitanta
del segle XX, es va transformar en un hotel-restaurant. L’edificació es composa
originalment de planta baixa, pis i torre amb altell. La construcció es conserva amb molt
bon estat.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del barri de Salom, que agrupa actualment
l’antic veïnat de Canyet.
Usos:
El d’hoteler, així com el de primera i segona residència
Susceptibilitat d’ampliació:
Tramitació d’un Pla Especial per a l’ampliació hotelera (art. 235 Normativa POUM).
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí des de la carretera de Platja d’Aro.

Full 1.

Ref. 02.
DISSEMINAT SALOM.
Identificació Cadastral: 000200300EG02G

Façana sud

Façana Nord

FINCA MAS TORRELLES

Façana est

Façana Oest

SECTOR PEDRERA

Ref. 01.
SECTOR PEDRERA (Masies)
Identificació Cadastral: 002100600EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

MAS GRILL

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament del segle XIX, amb tipologia pròpia de construcció agrària
catalana. L’habitatge es configura en planta baixa i pis, amb alguna edificació annexada al
seu voltant de construcció més recent. Aquesta masia va ser totalment reformada i
ampliada a començament dels anys setanta del segle XX, amb la inclusió de nous elements
arquitectònics a les seves façanes. L’estat de conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de la Pedrera.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat a partir de l’antic camí públic d’anar a Romanyà
de la Selva.

Full 1.

Ref. 01.
SECTOR PEDRERA (Masies)
Identificació Cadastral: 002100600EG03A

MAS GRILL

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 02. SECTOR PEDRERA (Masies)
Identificació Cadastral: 000100200EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

MAS DANÇA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Masia de començament del segle XIX, amb tipologia pròpia de construcció agrària
catalana. L’habitatge es configura en planta baixa i pis, amb alguna edificació annexada al
seu voltant de construcció més recent. Aquesta masia va ser totalment reformada i
ampliada a començament de L’ANY 2000. El seu estat de conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de la Pedrera.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel carrer públic de nova urbanització Salvador Albert i Pey.

Full 1.

Ref. 02. SECTOR PEDRERA (Masies)
Identificació Cadastral: 000100200EG02G

CAN DANÇA

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 03. SECTOR PEDRERA (Masies)
Identificació Cadastral: 000100100EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

CAN DILLA

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Casa aïllada de composició quadrangular acabada amb torreó, edificada a començament
del segle XX, en un dels indrets més elevats de la població. Compta amb diverses
dependències també aïllades molt a prop de l’edificació principal, antigament destinades a
quadres i cotxeres de la casa. L’habitatge es configura en planta baixa, dos pisos i torreó.
El seu estat de conservació és regular.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de la Pedrera.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat que s’inicia al carrer públic de nova urbanització
Salvador Albert i Pey.

Full 1.

Ref. 03. SECTOR PEDRERA (Masies)
Identificació Cadastral: 000100100EG02G

CAN DILLA

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

Ref. 04. SECTOR PEDRERA (Masies)
Identificació Cadastral: 002100600EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

MAS PETIT

Planta de l’edificació: 1/1.000

Descripció:
Petita masia de començament del segle XIX, amb tipologia pròpia de construcció agrària
catalana. L’habitatge es configura en planta baixa i pis, amb algun afegit posterior. El seu
estat de conservació és bo.
Justificació:
L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia
arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic del sector de la Pedrera.
Usos:
El de primera i segona residència, i turisme rural.
Susceptibilitat d’ampliació:
S’admet l’ampliació del 20% del sostre edificat.
Arranjament o millora d’estructures d’accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat que s’inicia a l’antiga carretera pública d’anar a
Romanyà de la Selva.

Full 1.

Ref. 04. SECTOR PEDRERA (Masies)
Identificació Cadastral: 002100600EG03A

MAS PETIT

Façana sud

Façana est

Façana Nord

Façana Oest

Full 2

LLISTAT D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
Veïnat de Solius
1.
Can Ferran Pijoan
2.
Club Caní la Reserva
3.
Restaurant i naus industrials Solius
4.
Can Ferrer
5.
Can Gay
6.
Casa Quietut
7.
Can Peretes
8.
Can Plaja
9.
Xalet el Turó
10. Xalet Els Rossinyols
11. Xalet El Suro Gros

Veïnat de Bell-lloc
1.
Horse Club Santa Cristina
2.
Can Santiago

Veïnat de Romanyà
1.
Can Pocet
2.
Can Pujol
3.
Edifici Control Camp de Golf Mas Nou Vallvanera
4.
Edifici Comercial Mas Jan

Veïnat de Bufaganyes-Bujonis
1.
Can Romeu
2.
Casa Guarda Mas Romeu
3.
Can Lagreé
4.
Central Aigües Potables
5.
Casa Masovers Molí dels Frares
6.
Can Palahí
7.
Càmping Santa Cristina
8.
Can Roca
9.
Can Colls

Veïnat del Vilar
1.
Can Kumenius
2.
Casa Masovers Mas Magraner
3.
Can Bugadanch
4.
Can Mota

Sector Càmping
1.
Can Folgada
2.
Can Urbano
11

Sector Pedralta
1.
Can Beutick
2.
Can García
3.
Gran Mirilla

Sector Pedrera
1.
Casa Masovers Mas Grill

Sector Camps de Santa María
1.
Can Garcia Cano
2.
Can Barcelona
3.
Edifici Escorxador
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VEÏNAT DE SOLIUS

Ref. 01. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes) CAN FERRAN PIJOAN
Identificació Cadastral: 000400500DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus d’habitatge:
Habitatge unifamiliar aïllat construït a
mitjans de l’any 1971, i configurat en
planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, essent
l’ús el de primera residència.
Accessibilitat:
L’habitatge se situa davant la carretera
provincial C-65 (antiga C-250).

Full 1.

Ref. 02. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes) CLUB CANÍ LA RESERVA S.L.
Identificació Cadastral: 000400600DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Establiment per a serveis d’animals
canins (botiga, perruqueria, etc) amb
nucli de gosseres aïllades, construït l’any
1990-91, i configurat en planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, essent
la seva activitat la de serveis per a
animals canins.
Accessibilitat:
L’habitatge se situa davant la carretera
provincial C-65 (antiga C-250).

Full 1.

Ref. 03. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes) Restaurant i Naus Industrials Solius.
Identificació Cadastral: 000400400DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Establiments comercials (restaurant) i
industrials annexats, de planta baixa,
reedificats sobre l’antiga activitat nàutica
anomenada Solma, S.A., a partir de l’any
1987.
Estat de conservació i ús:
L’edifici en tot el seu conjunt es conserva
en bon estat, essent les seves activitats la
de restauració i diversos usos industrials i
d’emmagatzematge.
Accessibilitat:
L’habitatge se situa davant la carretera
provincial C-65 (antiga C-250).

Full 1.

Ref. 04. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 000300500DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

CAN FERRER

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Habitatge unifamiliar aïllat, construït
l’any 1984, configurat en planta baixa i
pis.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, restant
en l’actualitat com a habitatge de segona
residència.
Accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic
situat entre la carretera GI-V-661 1, de
Solius, davant del convent de Santa
Elena, que condueix fins el mas Pijoan

Full 1.

Ref. 05. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 001400200DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

CAN GAY

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Habitatge unifamiliar aïllat, construït
l’any 1987, configurat en planta baixa,
pis i altell.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, essent
l’ habitatge de primera residència.
Accessibilitat:
L’habitatge accedeix per un camí privat,
a partir del camí públic que va del Mas
Pla de Solius a la urbanització Golf Costa
Brava.

Full 1.

Ref. 06. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 000700400DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

CASA QUIETUT

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Habitatge unifamiliar aïllat construït a
començament de la dècada dels anys
setanta (1970-75), configurat en planta
baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva relativament en bon
estat, essent
habitatge de segona
residència.
Accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic que
va des de la plaça del monestir de Solius
fins a Tallades.

Full 1.

Ref. 07. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 000700500DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

CAN PARETAS (El Bell Repòs)

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Habitatge unifamiliar aïllat construït
l’any 1975, configurat en planta baixa i
planta semisoterrani.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, essent
habitatge de primera residència.
Accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic que
va des de la plaça del monestir de Solius
fins a Tallades.

Full 1.

Ref. 08. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 000700600DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

CAN PLAJA

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Habitatge unifamiliar aïllat construït
l’any 1983, configurat en planta baixa i
una torra.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, essent
habitatge de segona residència.
Accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel camí públic que
va en direcció al mas Tallades de Solius.

Full 1.

Ref. 09. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes) XALET EL TURÓ
Identificació Cadastral: 002100200DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Habitatge unifamiliar aïllat construït
l’any 1979, configurat en planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, essent
habitatge de segona residència.
Accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel
condueix al Mas Patxot

camí

que

Full 1.

Ref. 10. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes) XALET ELS ROSSINYOLS
Identificació Cadastral: 002100100DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Habitatge unifamiliar aïllat construït
l’any 1979, configurat en planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, essent
habitatge de segona residència.
Accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel
condueix al Mas Patxot

camí

que

Full 1.

Ref. 11. SECTOR DE SOLIUS (Cases Modernes) XALET EL SURO GROS
Identificació Cadastral: 001600200DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus d’edificació:
Habitatge unifamiliar aïllat construït
l’any 1979, configurat en planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, essent
habitatge de segona residència.
Accessibilitat:
L’habitatge accedeix pel
condueix al Mas Patxot

camí

que

Full 1.

VEÏNAT DE BELL-LLOC

Ref. 01. SECTOR DE BELL-LLOC (Cases Modernes) HORSE CLUB STA. CRISTINA

Identificació Cadastral (Rústica) Polígon 6, P/53.

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Club esportiu i escola d’hípica amb casa
club,
cafeteria,
sala
d’equitació,
cavallerisses i coberts annexos, construït
l’any 1986.
Estat de conservació i ús:
Els edificis es conserven en molt bon
estat, realitzant-se l’ús d’equitació
regularment.
Accessibilitat:
L’habitatge se situa davant la carretera de
Girona a Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 02. SECTOR DE BELL-LLOC (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 0019004DG93B

Plànol de situació: 1/5.000

CAN SANTIAGO

Descripció finca:

Tipus d’habitatge:
Habitatge unifamiliar aïllat construït a
mitjans del decenni dels anys seixanta del
segle XX, configurat en planta baixa i
pis. L’any 2000 es procedeix a una
reforma total del xalet.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat,
realitzant-se l’ús de primera residència.
Accessibilitat:
L’habitatge se situa davant la carretera de
Bell-lloc a Romanyà..

Full 1.

VEÏNAT DE ROMANYÀ
DE LA SELVA

Ref. 01. SECTOR DE ROMANYÀ (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 000400100DG93D

Plànol de situació: 1/5.000

CAN PONCET

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Habitatge de nova construcció realitzat
l’any 2001, després d’enderrocar la masia
original de Can Poncet. L’edifici es
configura en planta baixa, pis, altell i
garatge.
Estat de conservació i ús:
Essent l’edifici de nova construcció, es
conserva en molt bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix pel camí públic que va de
Romanyà de la Selva a Puig d’Arques.

Full 1.

Ref. 02. SECTOR DE ROMANYÀ (Cases Modernes)
Identificació Cadastral de Rústica: Polígon 2, P/19

Plànol de situació: 1/5.000

CAN PUJOL

Descripció finca:

Tipus d’habitatge:
Habitatge de nova construcció realitzat
l’any 2001, després d’enderrocar-se
completament la masia original del Mas
Pujol. Es configura en planta baixa i pis.
Estat de conservació i ús:
En ésser de recent construcció, l’edifici
es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
L’habitatge se situa davant la carretera
comarcal que va de Romanyà de la Selva
a Calonge, poc abans d’arribar a la
urbanització Vall Repòs.

Full 1.

Ref. 03. SECTOR DE ROMANYÀ (Cases Modernes) EDIFICI CONTROL CAMP
Identificació Cadastral: 000700400EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Edifici de servei del camp de Golf Mas
Nou Vallvanera, conegut com a edifici
control de joc, construït a començament
de la dècada dels anys noranta del segle
XX. Es configura en planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix per la carretera local de
caràcter públic que va de Romanyà de la
Selva a Calonge al Mas Nou.

Full 1.

Ref. 04.SECTOR DE ROMANYÀ (Cases Modernes) EDIFICI COMERCIAL MAS JAN
Identificació Cadastral: 000700500EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Edifici comercial del golf Mas Nou
Vallvanera, amb magatzem i botiga
construït a començament de la dècada
dels anys noranta del segle XX. Es
configura en planta baixa i soterrani.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix per la carretera local de
caràcter públic que va de Romanyà de la
Selva a Calonge al Mas Nou.

Full 1.

VEÏNAT DE
BUFAGANYES-BUJONIS

Ref. 01. SECTOR BUFAGANYES (Cases)
Identificació Cadastral de Rústica: Pol. 10, P/86

Plànol de situació: 1/5.000

CAN ROMEU

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Antiga masia rural que a la dècada dels
anys noranta del segle XX (1991), va ser
totalment enderrocada i en el seu lloc es
va bastir una edificació d’estil aïllada.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en molt bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix per la carretera de Girona a
Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 02. SECTOR BUFAGANYES (Cases)
Identificació Cadastral de Rústica: Pol. 10, P/86

Plànol de situació: 1/5.000

CASA GUARDA CAN ROMEU

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada de nova construcció
destinada per a l’habitatge del guarda de
la finca, construïda a l’any 1992.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix per la carretera de Girona a
Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 03. SECTOR BUFAGANYES (Cases Modernes) CAN LAGRÉE (Provensal)
Identificació Cadastral: 001700800EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Habitatge de nova construcció realitzat
l’any 1985, just al costat de la masia de
can Provençal. L’edifici es configura en
planta semisoterrani, amb dependències
per a casa del guarda, garatge, i planta
baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en molt bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix pel camí públic que s’inicia a
la carretera de Sant Feliu a Girona,
davant de can Pi.

Full 1.

Ref. 04. SECTOR BUFAGANYES (Cases)
Identificació Cadastral: 00100300EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

CENTRAL AIGÜES POTABLES

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Central de bombeig d’aigua potable que,
l’any 2004 va enderrocar part dels seus
edificis, degut a l’ampliació de la variant.
El 2005 edifica el nou edifici de la
central.
Estat de conservació i ús:
L’edifici actualment està en construcció.
Accessibilitat:
S’accedeix pel camí públic que s’inicia a
la carretera de Girona a Sant Feliu,
davant del mas Pi.

Full 1.

Ref. 05. SECTOR BUFAGANYES (Cases Modernes) Casa Masovers Molí dels Frares
Identificació Cadastral: 001700700EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa del masover de la finca Molí dels
Frares, de planta baixa, construït a la
dècada dels anys vuitanta (1988).
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix per un camí públic que
s’inicia a la carretera de Girona a Sant
Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 06. SECTOR BUFAGANYES (Cases Modernes) CAN PALAHÍ
Identificació Cadastral: 001000100EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Habitatge de nova construcció realitzat
l’any 1975, al costat de la carretera de
Sant Feliu a Girona.
L’edifici es
configura en planta i pis, i té una activitat
de magatzem de jardineria.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix per la carretera de Girona a
Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 7. SECTOR BUFAGANYES (Cases Modernes) CAMPING SANTA CRISTINA
Identificació Cadastral: 001600700EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Càmping configurat amb diverses
edificacions (edifici recepció, serveis,
bar, piscina) construït a la dècada dels
anys seixanta (1961) i setanta del segle
XX.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix per un camí públic que
s’inicia a la carretera de Girona a Sant
Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 8. SECTOR BUFAGANYES (Cases)
Identificació Cadastral: 00100300EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

CAN ROCA

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Antiga masia que va ser enderrocada i
construïda de nou sense adaptar-se a la
seva tipologia anterior, l’any 2001.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix des d’un camí privat de la
urbanització Mas Trempat, o bé pel terme
municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 9. SECTOR BUFAGANYES (Cases)
CASA COLLS
Identificació Cadastral de Rústica: Pol. 12 P/91

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Barraca-casa de planta baixa amb
dependències habitables, construïda a
començament de la dècada dels anys
vuitanta del segle XX.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en estat regular.
Accessibilitat:
S’accedeix per un camí del sector de
Bujonis, davant la urbanització Mas
Trempat .

Full 1.

VEÏNAT DEL VILAR

Ref. 01. SECTOR EL VILAR (Cases)
Identificació Cadastral: 001500100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

CAN KUMENIUS

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada construïda al paratge del
Vilar l’any 1979, amb dues posteriors
ampliacions dels anys 1980 i 1989.
L’habitatge es configura de planta baixa
i pis.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix pel camí públic del veïnat del
Vilar que s’inicia a la urbanització Golf
Costa Brava.

Full 1.

Ref. 02. SECTOR EL VILAR (Cases)
CASA MASOVERS CAN MAGRANER
Identificació Cadastral: 001500300DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada per habitatge del guarda
construïda a la dècada dels anys setanta
del segle XX. L’habitatge es configura de
planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix pel camí públic del veïnat
del Vilar, entre el mas Jofre i la
urbanització Golf Costa Brava.

Full 1.

Ref. 03. SECTOR EL VILAR (Cases)
CAN BAGUDANCH
Identificació Cadastral: 002000700DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada edificada al sector del Vilar
l’any 1973. L’habitatge es configura en
planta baixa i pis.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix pel camí públic del veïnat
del Vilar que s’inicia a la urbanització
Golf Costa Brava.

Full 1.

Ref. 04. SECTOR EL VILAR (Cases)
Identificació Cadastral: 002000100DG92H

Plànol de situació: 1/5.000

CAN MOTA

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada edificada al sector del Vilar
l’any 1970. L’habitatge es configura en
planta baixa i pis.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix pel camí públic del veïnat
del Vilar que s’inicia a la urbanització
Golf Costa Brava.

Full 1.

SECTOR CÀMPING

Ref. 01. SECTOR CAMPING (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 001700600EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

CAN FOLGADO

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada edificada al sector del
Càmping Santa Cristina, a la dècada dels
anys setanta del segle XX. L’habitatge es
configura en planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix pel camí públic que va des
de la font d’en Pi, a la carretera de
Girona a Sant Feliu, fins al càmping
de Santa Cristina.

Full 1.

Ref. 02. SECTOR CAMPING (Cases Modernes)
Identificació Cadastral: 002200100EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

CAN URBANO (Casa dels Tors)

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada edificada al sector del
Càmping Santa Cristina, a la dècada dels
anys setanta del segle XX. L’habitatge es
configura en
planta semisoterrani i
planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix pel camí públic que va des
de la font d’en Pi, a la carretera de
Girona a Sant Feliu, fins al càmping
de Santa Cristina.

Full 1.

SECTOR PEDRALTA

Ref. 01. SECTOR PEDRALTA (Cases)
Identificació Cadastral: 000100500EG02E

Plànol de situació: 1/5.000

CAN BEUTICK

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada edificada l’any 1973 al
sector de Pedralta. L’habitatge es
configura en planta semisoterrania i
planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix pel camí públic d’anar a
Pedralta, dins del terme municipal de
Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 02. SECTOR PEDRALTA (Cases)
Identificació Cadastral: 000100200EG02E

Plànol de situació: 1/5.000

CAN GARCÍA

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada edificada a la dècada del
anys setanta del segle XX al sector de
Pedralta. L’habitatge es configura en
planta semisoterrania i planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix pel camí públic d’anar a
Pedralta, dins del terme municipal de
Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

Ref. 03. SECTOR PEDRALTA (Cases)
Identificació Cadastral: 000100100EG02E

Plànol de situació: 1/5.000

GRAN MIRILLA

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Casa aïllada edificada a la dècada del
anys setanta del segle XX al sector de
Pedralta. L’habitatge es configura en
planta semisoterrania i planta baixa.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix pel camí públic d’anar a
Pedralta, dins del terme municipal de
Sant Feliu de Guíxols.

Full 1.

SECTOR PEDRERA

Ref. 1. SECTOR PEDRERA (Cases)
Identificació Cadastral: 002100700EG03A

Plànol de situació: 1/5.000

CASA MASOVERS MAS GRILL

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Edificació antiga adequada per a hostatjar
els masovers del mas Grill, realitzada als
anys cinquanta del segle XX
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:

S’accedeix des del camí públic que
prossegueix des de l’Avinguda de
l’Església.

Full 1.

SECTOR CAMPS
DE SANTA MARIA

Ref. 01. SECTOR CAMPS DE SANTA MARIA (Cases) CAN GARCIA CANO
Identificació Cadastral: 000701000EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Magatzem i habitatge aïllat estructurat en
planta baixa (nau) i planta pis (casa)
construït l’any 1984.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, tenint
l’ús de primera residència.
Accessibilitat:
S’accedeix des del vial públic anomenat
Camí Ral. .

Full 1.

Ref. 02. SECTOR CAMPS DE SANTA MARIA (Cases) CAN BARCELONA
Identificació Cadastral: 001100100EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Habitatge unifamiliar aïllat amb garatge
també aïllat, construït l’any 1977 i
configurat en planta baixa i pis.
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat, tenint
l’ús de primera residència.
Accessibilitat:
S’accedeix per un camí privat a partir del
camí públic que va a l’Escorxador
Municipal. .

Full 1.

Ref. 03. SECTOR CAMPS DE SANTA MARIA (Cases) EDIFICI ESCORXADOR
Identificació Cadastral: 001100300EG02G

Plànol de situació: 1/5.000

Descripció finca:

Tipus de construcció:
Edifici de l’escorxador municipal
construït l’any 1984 i configurat en
planta baixa (sala de treballs, diverses
dependències, quadres, etc.) i planta pis
(despatx).
Estat de conservació i ús:
L’edifici es conserva en bon estat.
Accessibilitat:
S’accedeix pel camí públic que va en
direcció a l’Escorxador Municipal. .

Full 1.

