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MEMÒRIA. 



PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. 
 
 
1. Memòria justificativa. 
 
 
1.1 Orígens. 
 
Les masies i cases rurals incloses en el present Pla Especial de Catàleg ho són per raons històriques o paisatgístiques que en 
determinen la seva preservació i recuperació. Són cases agrícoles aïllades que tenen terres de conreu adscrites. 
S’originaren durant l’Alta Edat Mitjana a la Catalunya Oriental, especialment al Pre-Pirineu i a la Serralada Transversal (Solsonès, 
Berguedà, Osona, Ripollès i Garrotxa). 
 
Els masos eren sempre localitzats a la muntanya mitgera (fins a uns 1500m. alt.), on ni l’alçada ni l’homogeneïtat del relleu no 
exclouen cap possibilitat: el variat sistema de pendents permet utilitzacions molt diverses de les diferents parcel·les. 
En l’àmbit del mas hom pot distingir quatre grans conjunts: el bosc, les pastures, els camps de conreu i les edificacions. 
 
Les construccions del mas es disposen sempre dins del sector de conreus separades del bosc. 
Es destaca la casa, on hi ha les estances destinades a l’habitatge a la Planta Principal i els graners a la superior, la Planta Baixa es 
destinada a corts, celler, trull, rebost, forn. A part hi ha d’altres construccions, com corts, galliners, estables pel bestiar i la cabana , 
herbera o pallissa per guardar-hi l’herba. 
 
A partir de mitjans de segle XX, molts masos desaparegueren, les terres passaren a engrandir explotacions veïnes o es 
transformaren en explotacions de tipus modern. Això no obstant, mantingueren la distribució de les àrees importants (bosc, conreu 
i pastures) i les edificacions. 
 
 
 
 
 



1.2 Transformació. 
 
Primer la industrialització i després les noves formes d’explotació del camp, reduïren notablement la població que residia als 
masos. A les terres de muntanya moltes vegades la grandària de la propietat impossibilità la supervivència de moltes explotacions.  
 
Algunes han quedat ermes i les seves cases en ruïnes; d’altres han afegit la propietat a les veïnes i han abandonat les 
construccions, i els que hi viuen han fet noves construccions perquè les antigues no se’ls adaptaven a les exigències d’espai de la 
maquinària o de les estabulacions modernes. Tot aquest procés ha deixat abandonat bona part del patrimoni construït. 
 
El fet que aquestes construccions no són totes necessàries per a l’activitat agrícola i ramadera, fa pensar en la possibilitat de 
transformar el seu ús de manera que una nova activitat residencial, basada en l’oci i el lleure les utilitzi i les recuperi. D’aquesta 
manera un patrimoni històric que es la petja sobre el territori de l’activitat humana des de fa vuit segles, es podrà rehabilitar perquè 
en puguin gaudir uns nous estadants a temps parcial o de manera permanent. 
 
Aquesta utilització ha de generar una nova activitat econòmica a les comarques de muntanya que a la manera dels centres 
històrics de la ciutat permeti la recuperació de masos i cases rurals. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG  DE MASIES I CASES RURALS DE  SANT PAU DE SEGÚRIES. 
 
 
NORMATIVA 
  
 
Art. 1  Naturalesa. 
 
1. La redacció del present Catàleg de masies i cases rurals, també anomenat segons el POUM Catàleg del Patrimoni Cultural en 
Sòl no Urbanitzable, té com a objecte identificar només les masies i cases rurals del municipi susceptibles de reconstrucció o de 
rehabilitació, justificant en l’articulat general les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la 
preservació i la recuperació. 
 
2. El Catàleg abasta totes les construccions situades en sòl no urbanitzable del POUM de Sant Pau de Segúries. 
 
 
Art. 2  Marc jurídic del Catàleg. 
 
El Catàleg es redacta d’acord amb allò que disposa la Llei d’urbanisme Decret Legislatiu 1/2005, en els seus articles 47.3, 50 i 
concordants, i s’emmarca en els supòsits contemplats en l’article 67.1.a. El seu tràmit seguirà el procediment establert per l’article 
83. 
  
2.1 El Decret Legislatiu 1/2005, Llei d’Urbanisme estableix (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 de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, 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 seva preservació i la recuperació. 
 



Si bé els nous POUM (Plans d’ordenació urbanística municipal) ja han de contenir el catàleg específic de masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació (article 58.8), la figura de planejament per a la identificació i la regulació de les 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, en els casos de que el planejament no fos adaptat a la Llei 
2/2005, seria el Pla especial urbanístic (article 67.1). 
 
Aquest catàleg específic de masies i cases rurals ha d’incloure, per coherència, les masies i cases rurals que estiguin incloses en 
els Plans especials de protecció del patrimoni o en els precatàlegs definits pel planejament general del POUM. 
 
En qualsevol cas, les masies i cases rurals catalogades com a béns culturals d’interès nacional (BCIN), o els béns culturals 
d’interès local (BCIL) també han de ser incloses en el Catàleg. 
 
2.2  Pla especial urbanístic regulat per l’article 67 de la Llei 2/2005 d’Urbanisme, que estableix en els seu apartat 1.a) que sens 
perjudici dels plans especials urbanístics que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial, es poden redactar plans 
especials urbanístics si són necessaris, en desenvolupament de les determinacions contingudes en els plans territorials parcials i 
sectorials i en el planejament urbanístic general. I fer-ho per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals susceptibles 
de reconstrucció o rehabilitació. 
 
 
Art. 3  Àmbit. 
 
L’àmbit del Catàleg és el municipi de Sant Pau de Seguries, - comarca del Ripollès- , petit municipi de la Vall del Ter, al límit amb la 
Garrotxa, entre la serra de Cavallera al Nord-Oest i la de Capsacosta al Sud. L’antiga parròquia de Sant Pau de Segúries, 
esmentada des del 920, es troba a uns 950m. d’altitud, enlairada i solitària, a la riba esquerra del Ter, al peu de l’antic camí ral 
d’Olot a Camprodon.  
 
 
Art. 4  Vigència. 
 
El present Pla Especial té una vigència legal indefinida i obliga a l’Administració i als administrats. 
 



 
Art. 5  Contingut. 
 
5.1 Memòria justificativa dels criteris adoptats, pel que fa a les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que determinen 
la preservació i la recuperació de les masies i cases rurals. 
 
5.2 Normativa: 
 
1. Disposicions generals: naturalesa, àmbit territorial i vigència. 
2. Determinacions del catàleg. 
 
5.3 Catàleg: 
 
Llistat de totes les masies i cases rurals del municipi que s’identifiquen en el catàleg i que ho són perquè: 
 
a.  Cal preservar-les per raons històriques i paisatgístiques. 
b.  Cal preservar-les pel seu valor arquitectònic. 
 
 
Art. 6  Documentació. 
 
El  Catàleg conté un total de 31 edificis descrits en les fitxes on s’identifica el nom, la localització, any o època, tipologia, estructura, 
coberta, ús actual, estat de conservació, serveis existents, superfície, accés, condicions d’edificació, propietari i referència 
cadastral. La documentació gràfica consta de plànol de situació i fotografia. 
 
El Catàleg abasta totes les masies tant si són Masies o Cases Rurals historiades de cert valor arquitectònic d’estil, com també 
totes les altres Edificacions Rurals més senzilles d’arquitectura popular i tradicional.  
Es fixen uns nivells de protecció sobre l’edificació, l’espai lliure, l’espai edificable i l’entorn.       
   
 



Art. 7 Són objecte del Catàleg de Masies i Cases Rurals de valor popular i tradicional 
 
1. Can Brandia 
2. Molí de cal Nin 
3. Can Puigdemont 
4. Can Barramba 
5. Can Gustinet 
6. Can Catiu 
7. Hostal dalt 
8. Can Xacó 
9. Can Fiot 
10. Gegudes de Baix 
11. Gegudes de d’Alt 
12. Can Serra 
13. El Ciment 
14. Can Tanell 
15. Cal Genic 
16. Cal Lirot       * Afectada per resolució de Direcció General d’Urbanisme 
17. La Cabanya d’en Solà 
18. Can Ganasta 
19. Can Martinoi 
20. Can Baró 
21. Can Ritu 
22. Can Birosta 
24.       Mas Can Pairó 
26.      Can Relic 
28.       Mas El Prat 
29.       La Sala 
31.       La Rectoria 
 



 
 
 
Art. 8 Són objecte del Catàleg de Masies i Cases Rurals de valor arquitectònic historiat. 
 
23      Torre de Can Pairó 
25       La Rovira 
27       Can Falguera 
30       El Callís 
 
 
 
 
Art. 9  Procediment.  
 
1. Un cop finalitzat el procediment per a l’aprovació definitiva del Catàleg, i quan hagin estat incorporats els informes 
favorables del Departament de Comerç Consum i Turisme, i Agricultura Ramaderia i Pesca, (si es tracta d’una activitat en 
qualsevol grup dels que preveu la legislació de turisme de Catalunya), l’Ajuntament podrà atorgar la llicència municipal d’acord amb 
el que disposa aquest Catàleg. 
Els projectes d’activitats turístiques han d’afegir l’informe favorable del Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
Art. 10  El Projecte d’intervenció. 
 
 
1. El Projecte per a la intervenció en cadascun dels edificis inclosos en aquest Catàleg constarà de la documentació següent: 
 
a) Plànol de situació, cadastral i ortofotoplànol. 
b) Plànols d’aixecament que descriguin la finca en planta i alçat a E/100. 



c) Fotografies de l’edifici i l’entorn. 
d) Plànol topogràfic amb les cotes d’arrencada de l’edificació existent. 
e) Plànols de projecte amb la descripció expressa dels elements a substituir, ampliar o reformar, i els materials exteriors d’acabats 
a utilitzar.  
 
 
2. En el cas que l’objectiu de la intervenció sigui la reconstrucció d’una masia o casa rural prou documentada pel que fa a 
superfície edificada, volums, perfils,  composició volumètrica i aspecte exterior, s’acompanyaran al projecte els documents que ho 
acreditin.  
 
 
Art. 11  Parcel·lació.      
 
1.També s’admet l’agrupació de finques discontínues per donar lloc a una unitat mínima de conreu. 
 
2.Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions del present 
Catàleg i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’edificabilitat del POUM. 
 
3.Les segregacions de finques rústiques queden regulades per allò que estableix els articles 3.2 del Decret 169/1983 de 12 d’abril, 
sobre unitats mínimes de conreu i 2 i 3 del Decret 35/1990, de 23 de gener, sobre unitats mínimes de forestals, en relació a l’article 
50 del Decret legislatiu 1/2005, d’urbanisme. El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca és l’organisme competent en 
l’autorització de segregacions de finques rustiques per sota de la unitat mínima de conreu. 
 
 
Art. 12 Densitat i Característiques dels allotjaments. 
 
Qualsevol nou destí de les edificacions existents i llur ampliació, si està destinada a habitatge, turisme rural en la seva especificitat 
d’allotjament independent o ús residencial turístic tindrà la següent limitació. 
 



El nombre d’allotjaments de cada masia o casa rural no superarà el resultat de dividir per 120 m2 la superfície construïda de 
l’edificació inclosa l’ampliació. 
 
 
 
Art. 13  Edificació. 
 
1. La reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural de les masies mantindrà les textures dels morters clars de 
calç o guix dels paraments exteriors, el perfil existent i la composició volumètrica original. En el cas de reconstrucció d’una masia o 
casa rural prou documentada es respectaran les superfícies, textures, perfils, volums i composició acreditats en els documents del 
projecte, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 10. 
  
2.      Els edificis seran adequats a llur condició i utilitzaran els materials i acabats tradicionals de façana i coberta. Excepcional i 
amb justificació se’n podran utilitzar altres que no contrastin amb l’entorn, procurant fer servir uns sistemes constructius que no  
afectin a la imatge original de la masia. 
 
3.     Les ampliacions permeses se situaran a 6 m. dels camins existents si són de terra i a 8 m. si són asfaltats. La distància 
mínima que cal deixar a les carreteres locals i comarcals és de 18m. i a les carreteres Nacionals és de 25 m. 
 
4.      Es justificaran en el projecte les tonalitats i textures dels materials, amb la carta de color del POUM, o bé amb cartes de color 
i colorímetres reconeguts. Caldrà presentar o executar “in situ” mostres dels acabats exteriors, per poder aprovar l’obra sol·licitada. 
 
 
Art. 14  Ampliació d’edificacions existents. 
 
 
1.    Les masies existents en el moment de l’aprovació del Catàleg, que no hagin estat ampliades en el període de vigència de les 
Normes Subsidiàries anteriors de Sant Pau de Segúries,  podran ampliar el seu sostre de teulada edificat en un 25% d’una sola  
vegada en la vigència d’aquest POUM, i sempre que es tracti d’edificis amb una antiguitat superior als 50 anys. 
Les altres edificacions rurals  podran ampliar el seu sostre de teulada només en un 10%. 



 
2.    Si hi ha edificacions que es destinin a usos previstos d’Hotels i Turisme rural podran ampliar el seu sostre edificat en un 50%., 
però en tot cas el percentatge de l’ampliació autoritzable dependrà del bon grau d’integració arquitectònica i mediambiental del 
projecte presentat. 
 
3.    Qualsevol ampliació de l’edificació de la masia o edificació rural comportarà la recuperació i restauració abans de l’edifici antic 
que estigui ruïnós o sense utilitzar. L’ampliació s’haurà d’afegir a un cos d’edificació existent, o es construirà molt proper formant un 
conjunt integrat amb els edificis preexistents o restaurats. 
 
4. Llevat d’un cas excepcional i ben concret que ho exigeixi, les ampliacions no superaran l’alçada de 7 metres de promig en les 
façanes de l’edificació, mesurats des de les cotes del plànol topogràfic aportat fins la intersecció del plànol de coberta, o la seva 
prolongació amb el plànol de façana. Aquesta tampoc superarà mai les tres plantes.   
La planta baixa serà sempre la primera planta accessible des del nivell del terreny i no tindrà consideració de planta soterrani. 
En les edificacions existents, es considerarà planta habitable els sota-coberta que compleixin en el promig d’altures el Decret 
Habitabilitat. S’admet l’execució de cèrcol de lligada per damunt de l’alçada existent sempre que no superi els 30 cms d’alçada. 

  
 
Art. 15   Règim d’ús. 
 
 
1. El destí de les edificacions existents en sòl no urbanitzable inclosos en aquest Catàleg i llur reconstrucció, rehabilitació, 
ampliació i reforma podrà dedicar-se a:  
 
A. Habitatges familiars. 
B. Ús turístic: equipaments i serveis comunitaris, turisme rural, hoteler, activitats d’educació en el lleure, activitats d’educació 
cultural, esportiva i mediambiental. 
 
2.    D’acord amb l’article 77.4 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), la 
llicència d’obres per a ús altri que l’habitatge s’atorgarà simultània o després de l’atorgament de la llicència de l’activitat, -si és que 
aquesta està sotmesa al règim de llicència -, de conformitat amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer. 



 
3.    La llicència d’una activitat que origini major ocupació que l’existent, i sobretot les residències col·lectives justificaran 
l’abocament d’aigües negres i el seu tractament. 
 
 
Art. 16  Prevenció d’incendis. 
 
Es complirà el Decret 64/1995 de 7 de març. En les edificacions situades en terrenys forestals són d’aplicació les mesures de 
prevenció d’incendis forestals previstes en l’article 3 del decret abans esmentat. 
 
Art. 17  Altres usos en sòl no urbanitzable. 
 
1. Les activitats i usos no previstos en el règim d’usos d’aquest Catàleg, descrits en l’article 47 de la Llei 1/2005 d’Urbanisme, i 
admesos pel planejament general o derivat en sòl no urbanitzable, es tramitaran d’acord amb  allò  que disposa  l’article 48 
d’aquella llei. 
 
 
Art. 18  Serveis. 
 
La reconstrucció i rehabilitació del patrimoni rural, el canvi d’ús, l’increment en l’ intensitat de les explotacions de qualsevol tipus de 
les permeses ha de garantir  la dotació dels serveis de: 
 
a) aigua potable 
b) tractament de les aigües residuals 
c) recollida de residus 
d) subministrament elèctric 
e) cobertura telefònica 
f) arranjament i millora de les estructures d’accessibilitat. 
 



L’execució de nous vials d’accés a les edificacions del Catàleg, quan afectin terrenys forestals, restarà sotmesa a una autorització 
prèvia del Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb l’article 12 del Decret 166/1998. 
 
 
 
Art. 19  Gestió de residus. 
 
La gestió de residus d’enderroc i els residus de la construcció que se’n generi, s’hauran de gestionar en instal·lacions autoritzades 
per la Junta de Residus, i d’acord  amb la normativa vigent: Llei 6/1993 de 15 de Juliol (modificada per la Llei 15/2003 de 13 de 
Juny i el Decret 201/1994 de 26 de Juliol). 
 
 
Art. 20 Tipologia Constructiva. 
 
 
1. Disposicions generals. 
 
Les obres de rehabilitació i restauració tenen per objecte adaptar les velles construccions a uns nous usos, i consolidar les 
estructures i els tancaments per fer els habitatges utilitzables. 
 
Els projectes respectaran sempre les tipologies tradicionals, les seqüències constructives existents, les lliçons de la implantació al 
lloc orgànic i proposaran la recuperació de les velles arquitectures. 
Les ampliacions i reformes, tot i poder utilitzar nous materials, resseguiran les pautes dels vells contenidors rurals. 
 
La rehabilitació i ampliació es farà amb els materials tradicionals, (pedra a junta plena, fusta fosca o pintada, teula àrab groga i/o 
vermella de color llis, arrebossats clars i/o pintats). 
De manera excepcional si el projecte presentat així ho justifica es podran admetre altres materials de coberta com el zinc o coure, 
els d’estructura i tancament com el formigó vist, i els blocs de formigó i ceràmica arrebossats llisos.  
 
 



 
2. Disposicions particulars. 
 
       2.1 Materials a emprar: 
 
 
 
Obligació prèvia a l’execució i autorització d’obra de definir exactes els materials del projecte, i de presentar i/o executar mostres 
escaients. 
 
Els materials seran: 
 
1.Tancaments de fusta fosca o pintada mat amb finestrons  per dintre, o bé tancaments de  ferro i d’alumini mat, però no d’alumini 
imitació fusta. No s’admeten els paravents o porticons a l’exterior. Els colors els indica la carta del POUM. 
 
1. Paraments exteriors:  
 
A les cases els paraments de paret de pedra aniran a junta plana o plena, tapant almenys un 70% d’aquesta maçoneria, excepte, 
si s’escau, a les pallisses.  
La junta vista plena del morter no s’admet en cap cas acabada en color gris pòrtland ni a junta refosa grisa. L’acabat serà sempre 
amb morter ocre, terròs o semblant a l’original, produït amb morters de calç o mixtes de ciment blanc, calç i àrids. Àrid que serà de 
tipus gruixut amb graveta barrejada en lloc de la sorra típica fina de l’obra nova.  
Els morters de calç  o silicat de les façanes no es poden repicar sota cap concepte. 
En els cossos en que la casa tingui revestiment estucat i esgrafiat es mantindrà aquesta tècnica que es va generalitzar als segles 
barrocs (XVII i XVIII).  
La junta buida o sense morter només s’autoritzarà en els elements o parts d’edificis on es pugui acreditar documentalment la seva 
preexistència. Normalment ha estat a les pallisses, als edificis agrícoles o de terra, però no pas als habitatges.  
Així doncs a les ampliacions noves o en les parts no acreditades es farà servir la junta plana o plena, l’esquerdejat popular a 
l’antiga de gra gros, l’arrebossat llis i continu barroc, o a pintura, si és de calç o silicat molt millor, damunt l’arrebossat.  
 



 
 
2. Cobertes: 
 
Les cobertes no tindran una pendent més gran del 30%, seran de teula àrab llisa vermella i/o groga característica de la zona, i es 
podran barrejar els dos colors en una mateixa teulada donant preferència al color vermell. 
 
 
3. Obertures: 
 
A les cases es mantindran les proporcions existents de les obertures i dominarà el ple sobre el buit i l’obertura de preferència 
vertical. 
A les parts de les cabanyes i pallisses que no hi hagi parets s’hauran de construir superfícies de tancament d’altres materials que 
no siguin la pedra o l’arrebossat. 
La formació d’obertures noves seguirà la tradició de la llinda plana o “tauló de pla”, llinda arrebossada, arc amb llinda, arc rebaixat 
o arc de descàrrega amb llinda. No es permet la grossa biga de cantell envernissada clara llampant, o un aplacat postís fent veure 
que és una gran biga. 
Pel cas de les finestres barroques, es poden emmarcar amb perfils de mig bosell, taló i llistó. 
Les dimensions de les noves obertures seguiran els criteris del POUM  de no ocupar més del 35% de superfície de la façana 
principal, i de ser de proporcions ortogonals i regulars. Poden ser de diferents materials tant els brancals, la llinda i l’ampit com la 
mateixa finestra. El PVC no hi és permès ni l’alumini amb imitacions de fusta, ni qualsevol imitació d’altres materials que no siguin 
els originals. La carta de colors és al POUM. 
 
 
4. Barbacanes, cornises  i ràfecs. 
 
La formació de la barbacana de la coberta, si existeix, es farà guardant la mateixa volada i gruix que hi ha hores d’ara, o sense que 
sobresurti mai més de 35 cm  del pla de façana, i encara fent-ho només en el sentit de l’embigat i no pas per les 4 cares de l’edifici;   
no s’admeten doncs els boquets i colls a tot el vol de les quatre cares de la construcció. Exceptuant les edificacions que d’origen 
tinguin aquesta solució. 



Cal mantenir el gruix existent, això vol dir que el gruix de l’aïllament nou a sota coberta ha de quedar reclòs dins de la casa i no 
sortir a fora.  
Els materials a emprar seran la fusta fosca o pintada, la llosa de pedra o el formigó.  
Les cornises també poden formar-se amb obra de fàbrica vista o revestida de morters. Els caps de biga poden ser de forma 
diversa amb preferència afuada.  
S’exceptuen només les edificacions que hores d’ara tenen la barbacana més gran d’aquesta mida. 
 
 
5. Balcons: 
 
Poden ser rasos a façana o volats. Els materials de la barana seran el ferro o la fusta. El ferro, en que no s’admet el color negre, 
anirà amb barrots verticals llisos sense motllurats de cap tipus. La fusta, fosca o pintada, de barrots de secció escairada posats a 
escaire o de punta, o vogits amb els pals de fusta com taulonets retallats en forma de balustre. 
 
 
6. Gran Obertures. 
 
Les galeries i els grans elements estructurals com arcs i voltes queden protegides i no es poden enderrocar. Els projectes 
contemplaran la seva restauració i la integració en la reforma corresponent. 
 
 
7. Terrasses. 

 
Les edificacions que disposen de terrasses exteriors sense cobrir podran mantenir-les i rehabilitar-les sempre que responguin a 
actuacions antigues i realitzades d’acord amb la bona tradició del seu moment històric. 
 
 
 
 
 



8. Xemeneies. 
 
Els barrets de les xemeneies tindran poca volada respecte al plom de la mateixa, i seran sempre arrebossades fines segons la 
tradició. Poden ser de planxa de ferro i de pedra plana. Si són fetes de teula aquesta no volarà gens. 

 
 
9. Entorns. 
 
Es mantindran les formes geomorfològiques orgàniques i històriques si cal fer noves intervencions. Un cop acabada qualsevol 
intervenció es readaptarà la seva antiga forma i volum naturals. 
 
 
 
Art. 21  Formes d’actuació. 
 
 
Les formes d’actuació a l’àmbit d’aquest Catàleg es tipifiquen de la manera següent: 
 
 
 1. Conservació: 
 
S’entén per conservació aquella intervenció física que té per finalitat el mantenir les edificacions, construccions o instal·lacions en 
condicions d’ornat, higiene i seguretat. Es consideraran obres compreses dins d’aquest apartat les reparacions eventuals de tots 
aquells elements o instal·lacions que es considerin en mal estat (cobertes, baixants, instal·lacions sanitàries i d’altres) i les obres 
d’estricte manteniment (acabats exteriors i altres semblants). 
 
 
 2. Enderroc. 
 
S’entén per enderroc la intervenció física que té per objecte la demolició total o parcial d’un volum d’edificació existent.  



 
 

3. Obra nova. 
 
S’entén per obra nova la intervenció física que té per objecte la construcció de nova planta damunt un solar buit, o del que pugui 
resultar com a conseqüència de l’enderroc d’edificacions. També s’entén per obra nova les ampliacions d’immobles construïts. 
 
 
 
 
Art. 22. Edificacions existents “ Cabanyes “. 
 
Les edificacions aïllades existents destinades temporalment – sobretot a l’estiu – a aixopluc dels pastors o dels animals, podran 
mantenir la seva condició, però no podran ampliar-se ni transformar-se en habitatge permanent, o altre ús diferent a l’actual, llevat 
que formin part del conjunt de construccions de la masia, i que estiguin agrupades i pròximes a les edificacions principals. 
 
 
 
Art. 23. Disposició addicional. 
 
Les normes d’aquest Catàleg, pel seu caràcter específic regulador de la rehabilitació o reconstrucció de masies i cases rurals són 
en desenvolupament directe de les determinacions de la Llei d’urbanisme Decret legislatiu 1/2005, i són d’aplicació preferent a les 
altres normes urbanístiques del planejament municipal general o derivat del propi POUM. 
 
No obstant l’esmentat abans, les prohibicions d’usos establertes pel planejament municipal general o derivat seran sempre 
d’aplicació preferent respecte dels usos permesos en aquest Catàleg si entren en contradicció. 
 
 
 
 



Art. 24. Arqueologia rural i preindustrial. 
 
Els vestigis de molins, cabanyes, cabanyes de pastors, baumes,... es poden consolidar per conservar-ne les restes, però no es 
poden reconstruir per destinar-los a usos d’habitatge. 
 
 
 
Art. 25. Disposicions del POUM incloses al Catàleg. 
 
SECCIÓ 5.7: REGULACIÓ DE LES MASIES I CASES RURALS 
article 175 Regulació de la intervenció en les masies i cases rurals. 
 
 
a) CONDICIONS D'EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres d’aprofitament 
- No s’admet la parcel·lació de les parcel·les edificades. En els conjunts no segregats abans d’aquest POUM en els que hi hagi 
més d’un habitatge s’admet la divisió en règim de propietat horitzontal. 
- Nombre màxim d’habitatges:1hab./120 m2 de sostre existent i 6 habitatges per parcel·la. 
- Es permet l’ampliació de l’edificació en un 10% del sostre existent en la parcel·la, exclusivament per a elements de comunicació i 
sanitaris, per assolir les condicions d’habitabilitat i accessibilitat. 
- No es permetrà cap augment d’alçada dels volums existents (excepte els 30 cms per a creació de lligada de perímetre). 
- No es permetran ampliacions a distàncies inferiors a 5 metres de les partions. 
 
Paràmetres compositius 
Volumetria.  
La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original prèviament determinats, i les possibles ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar que admeti 
aquest planejament urbanístic no poden afectar els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en la 
necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. 



   
Tancament.  
Els tancaments s'hauran d'acabar amb materials propis de façana, de colors clars o terrosos. Les mitgeres presentaran el mateix 
acabat que les façanes. 
Coberta. 
 Si la coberta es inclinada tindrà un pendent inferior al 30%, i serà preferentment de teula. Si es plana s’acabarà amb materials de 
colors naturals: blancs o terrosos. 
Es prohibeixen les cobertes de fibrociment o similars, les de pissarra i les de teula negra. 
Tancaments. 
 No es permeten tancaments d’obra que no formin part de les edificacions existents. Els nous tancaments seran de filat simple. 
 
 
 
b) REGULACIÓ D’USOS 
Els usos permesos es resumeixen a continuació. La resta de usos no consignats en aquest quadre es consideren prohibits: 
Dominant Habitatge unifamiliar 
Habitatge agrupat 
Turisme rural 
Restauració 
socio-cultural 
Compatibles 
Recreatiu 
Condicionats Hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
NORMATIVA. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL.  
  
Aprovació inicial 147 article 176 Documentació específica per a la sol·licitud de llicències. A més de la documentació regulada en el 
TÍTOL I: CAPÍTOL 4, serà obligatori aportar la següent documentació: 
- Estudi fotogràfic previ a la intervenció de totes les edificacions existents en la parcel·la en la que es vol intervenir. 
- Determinació de la volumetria existent prèvia a la intervenció, de totes les edificacions existents en la parcel·la en la que es vol 
intervenir. 
- Determinació dels usos actuals que corresponen a cada volum dels especificats en l’apartat anterior. 
- A més de la documentació tramitació en el TÍTOL I: CAPÍTOL 4 d’aquesta normativa, l’obtenció de la llicència urbanística 
municipal serà atorgada de conformitat amb el procediment que regulen l’article 50 del DL 1/2005 i l’article 58 del RLUC SECCIÓ 
5.8: DESENVOLUPAMENT DEL SÒL NO URBANITZABLE 

 
 
 
 
 

Antoni Puig i Castells, arquitecte 
Girona, Juliol de 2010 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLISTES DE FITXES. 



30/07/2010
Llistat de Masies i Cases Rurals, no catalogades

Fitxa Nom Propietari Municipi VeInat Ref. Cadastral Latitud Longitud Acces Habitants

1 CAN BRANDIA ESTABANELL I PAHISA S.A RIBA DRETA DEL 001700100DG47H0001AG 4678 446ST. PAU No

2 MOLÍ DE CAL NIN Jaume Guardia Tomàs DALT DEL 4679 447ST. PAU Temporal

3 CAN PUIGDEMONT Camping els Roures DALT DEL 8193106DG4789S0001WI 4679 448ST. PAU Si

4 CAN BARRAMBA Miquel Oliveda Galceran VIA ROMANA 001400600DG47H0001KG 4678 448ST. PAU Si

5 CAN GUSTINET Carme  Marcer Pujol VIA ROMANA 001400500DG47H0001OG 4678 448ST. PAU Si

6 CAN CATIU Antoni Basagaña Vilalta VIA ROMANA 001400100DG47H0001LG 4678 448ST. PAU Si

7 HOSTAL DALT Ignasi Pujador Oliver VIA ROMANA 000900400DG47H0001DG 4679 448ST. PAU Temporals

8 CAN XACÓ Àngel Pagés Bassols EL BAC 000900300DG47H0001RG 4679 448ST. PAU Si

9 CAN FIOT Joan Guitart Vergés EL BAC 000900500DG47H0001XG 4678 448ST. PAU Si

10 GEGUDES  DE BAIX Miquel Palomera Gardella EL BAC 001400200DG47H0001TG 4678 448ST. PAU Si

11 GEGUDES  DE DALT Jordi Lleras Seguí EL BAC 001400300DG47K0001FG 4678 448ST. PAU Si

12 CAN SERRAS Josep Costa Marcer EL BAC 001400800DG47H0001DG 4679 448ST. PAU Si

13 EL CIMENT Manuel Ballester Palacios CB 2 RIBA DRETA DEL 001250100DH47H0001YG 4678 446ST. PAU No

14 CAN TANELL José Martinez Pablo EL BAC 001400900DG47H0001XG 4678 448ST. PAU Temporals

15 CAN GENIC Francisca Castells Ferrer EL BAC 001401100DG47H0001DG 4678 447ST. PAU No

16 CAL LIROT * Analatac inmobiliaria S.L EL BAC 001400400DG47H0001MG 4678 448ST. PAU Temporals

17 LA CABANYA D´EN SOLÀ EL BAC 4678 448ST. PAU No

18 CAN GANASTA Isidro Planas Batchillí EL BAC 001400700DG47H0001RG 4678 448ST. PAU Si

19 CAN MARTINOI Beatriz Gázquez Villanueva LA RAL 001400300DG48B0001FQ 4681 448ST. PAU Temporals

20 CAN BARÓ Ernest Parés Ferrer EL BAC 001800100DG47H0001HG 4678 447ST. PAU Temporals

21 CAN RITU Verònica Morer Quintà EL BAC 001800200DG47H0001WG 4678 447ST. PAU Temporals

22 CAN BIROSTA Jaume Bosch Pastoret EL BAC 001800300DG47H0001AG 4678 447ST. PAU Si

24 MAS CAN PAIRÓ Can Pairó S.L RIBA DRETA DEL 001800100DG48B0001HQ 4680 447ST. PAU No

26 CAN RELIC Cristòfol Vila Guillaumes RIBA DRETA DEL 001300200DG48B0001MQ 4681 447ST. PAU Si

28 MAS DEL PRAT EL BAC 4678 447ST. PAU Si

29 LA SALA Núria Bonada Paés RIBA DRETA DEL 00800100DG47H0001RG 4679 447ST. PAU Si

31 LA RECTORIA BISBAT DE VIC VIA ROMANA 000900800DG47H0001EG 4679 448ST. PAU Si
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30/07/2010
Llistat de Masies i Cases Rurals, catalogades

Fitxa Nom Propietari Municipi VeInat Ref. Cadastral Latitud Longitud Acces Habitants

23 TORRE DE CAN PAIRÓ Can Pairó S.L RIBA DRETA DEL 001800200DG48B0001WQ 4680 447ST. PAU No

25 LA ROVIRA Ignaci Pujador Oliver RIBA DRETA DEL 002300100DG48B0001EQ 4680 447ST. PAU Temporals

27 CAN FALGUERA Enrique Perez Palet RIBA DRETA DEL 001300100DG48B0001FQ 4681 447ST. PAU Si

30 EL CALLÍS Manuel Ballester Palacios RIBA DRETA DEL 001300100DG47H0001FG 4678 447ST. PAU Si
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CATÀLEG. 



1

RIBA DRETA DEL TER
001700100DG47H0001AG

4678 446

CAN BRANDIA
ESTABANELL I PAHISA S.A

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

XDolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X
X

Conjunt heterogeni d'edificacions on la vivenda forma part d'una central hidroelèctrica si bé l'habitatge és
autònom respecte a l'activitat industrial que s'hi desenvolupa.
El cos de l'habitatge té teulada a dues aigües amb planta baixa i planta -1 aprofitant el desnivell de terreny,
amb accés diferenciat per cadascuna de les plantes.
És de destacar el volum de l'edifici que conforma la central com a element de patrimoni industrial de
principis del segle XX encara en funcionament.

Teulat a dues aigües
Mus de càrrega de maçoneria

Teula ceàmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



2

DALT DEL POBLE

4679 447

MOLÍ DE CAL NIN
Jaume Guardia Tomàs

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
X XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Conjunt que es dedica al turisme rural format per tres edificis contigus de planta rectangular que formen una
L. Dos de teulats a dos vessants,i, un, a un sol vessant, enmig dels altres dos. Tots tres volums són de
planta i pis d´altura i tenen la seva porta principal: el de teulat a un sol aiguavés en té una a llevant i, una, al
sud, amb un adossat al costat que fa una barbacoa i que té per sota un arc de pedra accessible des de
migjorn; l´edifici a dos vessants que hi ha al darrera d´aquest té la porta d´entrada al primer pis de la cara
nord, on hi ha també un pati de gespa i una barbacoa, i les seves finestres de llevant tenen la particularitat
d´estar rematades per un arc; el tercer volum té la seva porta d´entrada al primer pis de la façana meridional
i presenta també una barbacoa adossada a ponent que fa un porxo de grans bigues de fusta. 

Tres vivendes per fer turisme rural
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



3

DALT DEL POBLE
8193106DG4789S0001WI

4679 448

CAN PUIGDEMONT
Camping els Roures

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
X XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Antic mas, avui restaurat, amb funcions de càmping, constituït per dos volums contigus de teulats a dos
aiguavessos i una pallissa separada també a dos vessants. El volum més alt, l´antic mas pròpiament dit, de
planta i dos pisos, té una gran volta de pedra a la planta que avui constitueix la seva entrada principal i per
damunt una de més petita al primer pis. Al sud té un adossat de teulat a dues aigües que forma una galeria
amb vidrieres al primer pis i que té dues portes a sota: una rematada per un arc de pedra, i l´altra amb un
cairat per llinda i un arc de descàrrega de pedra al damunt. El segon edifici que constitueix el mas, adossat
a l´anterior, té un badalot mirant a llevant formant unes vidrieres, i un porxo adossat al sud i a llevant, d´una
sola planta, fet amb bigues de fusta, que a l´edifici forma també grans vidrieres. 

Mas i pallissa amb funcions de càmping
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



4

VIA ROMANA
001400600DG47H0001KG

4678 448

CAN BARRAMBA
Miquel Oliveda Galceran

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas i pallissa alineats i contigus de teulats a dos vessants. El mas és de planta, pis i golfes d´altura, encarat
al sud, amb tres portes a baix, a l´antiga cort, i la vivenda al primer pis. Hi ha una porta d´entrada a migjorn i
una altra a ponent, ambdues a la planta baixa. Les barbacanes del mas són de fusta mentre que les de la
pallissa són d´encadellats. Aquesta cabanya avui fa de garatge per sota, i aquesta obertura i les de dalt de
la pallissa tenen bigues de formigó per llinda. Aquesta pallissa té encara un cobert adossat a continuació de
totxanes i uralites que fa de llenyer, i davant d´aquest hi ha adossat un galliner més baix de totxanes i
uralites. Davant d´aquests quatre volums alineats que hem descrit hi ha encara tres volums més de teulats
a un vessant d´uralita i parets d´obra ceràmica, amb funció de corrals de bestiar i galliners. 

Mas i cabanya alineats i contigus a dos vessants.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



5

VIA ROMANA
001400500DG47H0001OG

4678 448

CAN GUSTINET
Carme  Marcer Pujol

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas format per tres volums de teulats a dues aigües; dos d´ells, de planta i pis, alineats i contigus, i l´altre
d´una sola planta, adossat a la meitat d´un d´ells. El volum central era el mas-vivenda i els altres dos eren
cabanyes, amb corts a la planta i pallissa al pis. La pallissa de llevant té les finestres rematades per arcs de
pedra i el mas té les finestres emmarcades per un arrebossat de ciment. La pallissa més baixa està
totalment arrebossada i té les finestres amb porticons de fusta. El mas té una altra entrada a ponent
protegida per una marquesina de teules. Les barbacanes són totes de ciment i totes les façanes estan
arrebossades, excepte les dues dels volums més grans que s´ofereixen a l´era. Pels voltants trobem prats,
fruiters i freixes.

Mas i dues pallisses contigus de teulats a dues aigües
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



6

VIA ROMANA
001400100DG47H0001LG

4678 448

CAN CATIU
Antoni Basagaña Vilalta

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

X
Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de planta rectangular, de planta i dos pisos d´altura i teulat a dos aiguavessos, amb la porta d´entrada
a la façana sud-est, amb l´era pavimentada al davant. Oferint-se a l´era fa una balconada a tot el segon pis;
posseeix també una altra porta d´entrada a la façana nord-est. Té un adossat més nou a llevant, també de
teulat a dos vessants, però més alt que el mas. De planta i dos pisos, és garatge a la planta i vivenda als
pisos; fa una terrassa al primer pis de la façana nord-oest. Aquest adossat també té una balconada al
primer pis oferint-se a l´era. El mas presenta una llinda amb la data de 1914. Pels voltants veiem fruiters i
algun pi.

Mas de planta rectangular i teulat a dues aigües
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



7

VIA ROMANA
000900400DG47H0001DG

4679 448

HOSTAL DALT
Ignasi Pujador Oliver

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas i cabanya alineats i contigus, de teulats a dues aigües, que avui són dues vivendes diferents. El mas és
de planta i pis d´altura, amb l´entrada principal a llevant, amb un cairat per llinda i un arc de pedra al
damunt. A migjorn té l´era cenyida per una paret de pedra, amb gespa i quatre avets. Aquí el mas té una
porta de fusta amb un cabiró per llinda i un arc de descàrrega de pedra al damunt. L´antiga cabanya que hi
ha a continuació en la seva façana meridional presenta moltes obertures amb cairats per llinda i porticons
de fusta; les seves barbacanes són també de fusta. El mas té dos volums adossats al nord, de teulats a dos
vessants i d´una sola planta, que devien haver estat corrals i corts i que avui un és un garatge i l´altre
traster. També aquí al nord hi ha un gran pati d´herba amb freixes.

Mas i cabanya formant dues vivendes
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



8

EL BAC
000900300DG47H0001RG

4679 448

CAN XACÓ
Àngel Pagés Bassols

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de planta rectangular i teulat a dos vessants, amb un garatge adossat al sud que forma una terrassa al
primer pis. A ponent fa un pati d´herba amb dos avets. A llevant hi ha una cabanya adossada de coberta de
teules a dos vessants i les parets de pedra. Encara adossat a llevant d´aquesta hi ha un cobert de troncs,
planxes metàl.liques i coberta d´uralites a un vessant. El mas té la meitat inferior de pedra i l´altra de
totxanes. Encerclant l´era, a més del mas, la pallissa i el cobert descrits, hi ha tres coberts més de coberta a
un sol vessant, un d´ells de teules i els altres dos d´uralites. La base de tots tres és de pedra, i el pis alçat,
en el primer és de blocs de formigó i en els altres dos d´obra ceràmica. Al davant del mas, hi trobem la
palissa de teulat a dues aigües d´uralita, i bigues de formigó i obra ceràmica; de planta i pis.

Teulat a dos aiguavessos i carener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
000900500DG47H0001XG

4678 448

CAN FIOT
Joan Guitart Vergés

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dues aigües, de planta i dos pisos a la seva façana de tramuntana, amb les corts a sota i la
vivenda als dos pisos. La porta d´entrada és a llevant, a peu pla del primer pis. Adossada al sud, a
continuació, hi ha la pallissa, menys ampla que el mas, amb obertures a l´herbera a llevant i a migjorn. Acte
seguit, adossats al sud, hi ha dos garatges de teules a un vessant i obra ceràmica arrebossada. Adossat a
ponent del mas trobem un gran cobert de teules a un vessant, de planta i pis, amb les parets arrebossades,
que fa de recer de màquines i llenyer. A ponent hi ha l´era cenyida pel mas, la pallissa i els tres coberts
esmentats, a més d´una paret de pedra. Totes les barbacanes són de fusta. Al nord hi ha horts, fruiters i un
desmai.

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001400200DG47H0001TG

4678 448

GEGUDES  DE BAIX
Miquel Palomera Gardella

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas i cabanya alineats i contigus formant un volum de planta rectangular. L´entrada principal es troba al
primer pis de la façana de llevant. Al sud de la cabanya hi ha l´era, el pavimentat de la qual s´allarga per
tota la façana de llevant de la cabanya i del mas. Els teulats d´ambdós edificis s´han fet nous amb
encadellats i la cabanya presenta també en aquests bigues de formigó. El mas té un adossat a ponent que
forma una terrassa amb baranes metàl.liques al primer pis. Les barbacanes són d´encadellats amb biguetes
de fusta. La cabanya té una porta i una important obertura a l´herbera a migjorn, i moltes obertures de
llevant i ponent han estat tapades amb obra ceràmica. A ponent, a l´altra banda del camí, hi ha una altra
cabanya de teulat a un vessant d´uralita; de planta i pis, amb importants obertures a l´herbera

Teulat a dos aiguavessos i carener paral.lel a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001400300DG47K0001FG

4678 448

GEGUDES  DE DALT
Jordi Lleras Seguí

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de planta rectangular, de planta i pis d´altura i teulat a dues aigües, amb l´entrada al primer pis de la
façana de llevant, a la qual s´accedeix a través d´unes escales que formen una balconada davant de la
porta. Al sud hom veu que s´hi ha fet un tros més nou totalment arrebossat i amb el sostre d´encadellats. Té
una gran cabanya adossada al nord-est, de planta rectangular i teulat a dos aiguavessos, que presenta una
part més nova amb les parets d´obra ceràmica i el sostre de bigues de formigó i encadellats. Al davant del
mas hi ha una altra gran cabanya de planta rectangular, d´obra ceràmica i teulat a dos vessants d´uralita.
Adossada al sud d´aquesta n´hi ha una altra de teulat a un vessant d´uralita i parets de totxanes que fa de
recer de màquines. Sota d´aquesta, hi ha un gran cobert de blocs de formigó i coberta d´uralites

Teulat a dues aigües i carener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001400800DG47H0001DG

4679 448

CAN SERRAS
Josep Costa Marcer

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

X
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dos vessants i planta rectangular, al qual s´hi ha fet el teulat nou amb encadellats i bigues
de formigó, i que en alguna façana presenta un últim tros d´obra ceràmica. De planta i pis d´altura, té la
porta d´entrada a la planta, a llevant, amb un petit pati al davant alçat per una paret de pedra. També aquí,
a llevant, hi ha un adossat d´obra ceràmica i teulat d´uralita a un vessant, que segueix la inclinació natural
del primer teulat; aquest volum té una porta metàl.lica a tramuntana i s´utilitza de traster i magatzem.
Davant d´aquesta porta trobem l´era, que avui és un prat d´herba. Al sud hi ha dos coberts més d´obra
ceràmica i coberta d´uralita a un vessant que havien estat corts de bestiar. També aquí veiem horts, fruiters
i prats d´herba.

Teulat a dues aigües i cerener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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RIBA DRETA DEL TER
001250100DH47H0001YG

4678 446

EL CIMENT
Manuel Ballester Palacios CB 2

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

XDolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Petita edificació que consta de dos volums independents amb teulada a dues aigües i una sola planta
construït a principis de segle XX com un mas rònec que posteriorment es va convertir en oficines i vestidors
d'una activitat industrial. En l'actualitat resta sense ús i amb perill imminent d'esfondrament.

Teulats a dues aigües
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001400900DG47H0001XG

4678 448

CAN TANELL
José Martinez Pablo

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X X

Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

X

Mas i cabanya contigus formant un volum de planta rectangular i teulat a dos aiguavessos. De planta, pis i
golfes d´altura, presenta l´entrada principal al primer pis de la façana de ponent, a peu pla. A llevant hi ha
l´antiga era que ha estat engrandida en la restauració de la casa, avui amb gespa, arbustos de jardí i arbres
que no són autòctons; per sota l´era hi passa un petit rierol. També en la restauració s´han eixamplat les
obertures, destacant dues balconades de fusta a llevant protegides per sengles marquesines de teules.
Tanmateix l´antiga porta d´entrada a la cort conserva també l´arc de pedra i està protegida per un petit
teulat sostingut per bigues de fusta. A tramuntana hi ha un adossat de coberta de teules a un vessant que fa
de recer de màquines. 

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001401100DG47H0001DG

4678 447

CAN GENIC
Francisca Castells Ferrer

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X

XDolent

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dues aigües, de planta, pis i golfes, amb la porta d´entrada a peu pla del primer pis de
llevant perquè el sòl és un rost. A migjorn hi ha les portes d´entrada a la cort rematades cadascuna per un
arc de pedra. A ponent la façana presenta molt tros d´arrebossat i hi ha quatre obertures alineades al pis i
quatre a les golfes. Per damunt trobem dues cabanyes de coberta d´uralita a un vessant. La més gran té la
base de pedra i un últim tros alçat amb obra ceràmica. L´altra té totes les parets de totxanes, amb bigues de
formigó per llinda de les obertures. Aquestes dues pallisses presenten obertures a totes les seves façanes.
Entre el mas i les cabanyes hi ha l´era amb saüquers. Per sota veiem prats amb fruiters i al nord destaca un
gran tell.

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001400400DG47H0001MG

4678 448

CAL LIROT *
Analatac inmobiliaria S.L

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas format per tres volums de teulats a dos vessants, alineats i contigus, que avui són segones
residències. El del mig és més baix, només de planta i pis, mentre que els altres dos són més alts, de
planta, pis i golfes. El volum més a ponent fa un porxo de bigues de fusta a la seva façana del nord-oest,
amb finestrals per dins i per damunt. Tots tres volums tenen les barbacanes de bigues de fusta i presenten
moltes obertures a la façana nord-est; el del mig té dues grans obertures rematades per arcs de pedra en
aquesta façana. Al sud, arrecerada per la casa i per arbres, presenta una zona ajardinada. Els brancals i
llindes de moltes portes i finestres estan pintades de color crema.
* Afectada per una resolució de Direcció General d'Urbanisme

Tres volums a dos vessants que són segones residències
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC

4678 448

LA CABANYA D´EN SOLÀ CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X X

X

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Cabanya de planta i pis i teulat a dues aigües, amb les parets arrebossades i amb la porta d´entrada a
llevant que té per damunt tres finestres amb porticons de fusta. Al sud presenta un adossat d´obra ceràmica
i sostre de bigues de formigó i uralites a un vessant, que fa de pallissa i de traster. La cabanya i el cobert
esmentats només tenen obertures a llevant. Hi ha prats per totes bandes i a tocar la cabanya un freixe i un
fruiter.

Cabanya de teulat a dos vessants amb un adossat a un
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001400700DG47H0001RG

4678 448

CAN GANASTA
Isidro Planas Batchillí

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
X XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

X

Mas de teulat a dos aiguavessos, de planta i dos pisos d´altura, amb la porta d´entrada al primer pis de la
façana nord, a peu pla de l´era pavimentada. A l´altra banda d´aquesta hi ha la cabanya, de teulat a dos
vessants amb el carener descentrat, feta amb trossos de pedra i trossos d´obra ceràmica, amb la majoria
d´obertures amb bigues de formigó per llinda. Adossats a llevant del mas trobem dos coberts: al primer,
amb la base de pedra i la resta d´obra ceràmica, que descriu una petita corba en la seva façana sud, de
coberta a un vessant de teules,i, el segon, més baix, de coberta d´uralites a un vessant. Ambdós tenen
grans obertures a migjorn i a tramuntana, també amb bigues de formigó per llinda. Les barbacanes del mas
són de rajoles, les de la primera cabanya de fusta, i les de la segona i tercera d´encadellats. 

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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LA RAL
001400300DG48B0001FQ

4681 448

CAN MARTINOI
Beatriz Gázquez Villanueva

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou

X Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Edificació amb teulada a dues aigües orientada a migdia formada de planta baixa, pis i golfes. L'edifici
principals s'hi han afegit dos cossos. El posterior a la cara nord amb teulada a una sola aigüa té funcions de
garatge. El cos davanter de cara migdia, aixopluga una barbacoa ja que actulament la casa es troba molt
reformada, amb les parets de pedra de bolos carejats i sostres de fusta. A la part que dóna a la cara est de
l'edificació i aprofitant el desnivell s'hi troba una semiplanta amb funcions de traster

Teulada a dues vessants
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001800100DG47H0001HG

4678 447

CAN BARÓ
Ernest Parés Ferrer

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de planta i pis d´altura i teulat a dues aigües, amb la porta d´entrada al primer pis de la façana
nord-est, que fa una petita terrassa al davant amb una barana de fusta. En aquesta façana hi ha dues
portes d´entrada més a la planta baixa, la més gran de les quals queda per sota del terrat esmentat. Al sud
hi ha un adossat de teulat a un vessant que és també vivenda. Aquest adossat té totes les parets
arrebossades, mentre que les del mas són totes de pedra, excepte la nord-est que presenta la planta de
pedra i que la resta és arrebossada. Les obertures tenen per llinda o bé cairats de fusta o bé arcs de pedra i
les barbacanes són de ciment. Destaca l´avinguda per accedir al mas flanquejada per castanyers, roures,
beços, fruiters i tells, i la gran zona ajardinada amb arbres que es forma al nord i a llevant.

Teulat a dues aigües i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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EL BAC
001800200DG47H0001WG

4678 447

CAN RITU
Verònica Morer Quintà

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X X

Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

Mas de planta rectangular, teulat a dues aigües i de planta i pis d´altura, que queda ben bé damunt de Can
Baró. Amb la porta d´entrada al primer pis de la façana sud-oest. Totes les façanes estan arrebossades i
alguns trossos de teulat s´han fet nous amb encadellats. A la planta baixa, on hi havia les corts, avui hi ha
conilleres; i a la part més meridional del mas, el primer pis no és habitatge sinó traster. Al nord-oest trobem
una gran cabanya d´obra ceràmica i coberta de teules a dos vessants, amb grans obertures al sud-est que
tenen per llinda bigues de formigó. El sostre d´aquesta cabanya és de bigues de formigó i encadellats, i fa
funcions de garatge, llenyer, traster i recer de màquines. Veiem també un gran avet a tocar la cabanya.

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



22

EL BAC
001800300DG47H0001AG

4678 447

CAN BIROSTA
Jaume Bosch Pastoret

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X
X

Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

Mas de teulat a dos vessants i planta rectangular, amb les parets arrebossades, de planta i dos pisos
d´altura, que descriu una petita corba a la seva façana de ponent, on hi ha també una balconada a tot el
segon pis. La porta d´entrada és al primer pis de la façana de llevant, protegida per una marquesina de
teules, amb l´era pavimentada al davant i una barbacoa a l´altra banda. Al sud del mas hi ha un adossat de
teulat a un vessant que era l´antiga cabanya i que avui és vivenda, amb les barbacanes d´encadellats i
l´antiga escala que servia per pujar a l´herbera des de l´era. Al nord del mas hi ha un cobert de teules a un
vessant i parets arrebossades, amb dues portes metàl.liques que s´ofereixen a l´era. Al voltant de la casa
veiem fruiters, freixes, i un gran roure i un gran tell.

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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RIBA DRETA DEL TER
001800200DG48B0001WQ

4680 447

TORRE DE CAN PAIRÓ
Can Pairó S.L

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
X

X
 m2.155,8000

 m2426,6700

Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Torre de teulat a dues aigües, de planta, dos pisos i golfes, amb les barbacanes i biguetes de formigó l; amb
dues torres de teulats a quatre vessants adossades al sud, amb la de llevant més alta que la de ponent i
amb un adossat de coberta de teules a un vessant entre ambdós volums. Aquest adossat forma tot ell una
gran eixida al primer i al segon pis, construïdes amb obra ceràmica i protegides anb baranes metàl.liques. A
la planta d´aquest adossat hi ha una porta i dues finestres que tenen per llinda sengles arcs d´obra
ceràmica. La porta d´entrada és al primer pis de la façana de ponent. La porta de planta baixa de llevant, es
de carreus de pedra, la resta d´obertures tenen els brancals i les llindes de totxos. Destaca el rejuntat de
totes les façanes i que fa que semblin enteranyinades. 

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Aquesta construcció de finals del segle XIX, ben poc visible des de la carretera, destaca sobretot
per la seva façana meridional, constituïda en els seus extrems per dues torres de teulats a quatre
vessants, amb la particularitat que la de llevant és més alta que la de ponent. Entre ambdues
percebem un adossat de teulat a un vessant, amb un ràfec de fusta, que forma una gran eixida
d´obra ceràmica tant al primer com al segon pis. Aquest material es repeteix en bona part dels
brancals i llindes de les obertures que presenta l´edifici, fins al punt de trobar-se també en alguns
escopidors. Destaca també pel gruix de morter que s´ha utilitzat per rejuntar les pedres que
contribueix a donar-li una fesomia ben singular. Nogensmenys són remarcables les grans
dimensions de l´edifici, de planta, dos pisos i golfes, d´alçària. Tanmateix s´haurien d´esmentar
també els tells que flanquegen l´avinguda d´arribada i que tornem a trobar davant de la casa.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ:

EDIFICACIÓ:

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN:
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RIBA DRETA DEL TER
001800100DG48B0001HQ

4680 447

MAS CAN PAIRÓ
Can Pairó S.L

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

X

X
X

X
 m2597,7200

 m2310,8800

Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

El mas es troba al nord de la torre. És de planta, pis i golfes d´altura, amb la façana de llevant arrebossada i
pintada de blanc i amb una important galeria al primer pis formada per tres obertures rematades per sengles
arcs i amb baranes metàl.liques. La porta d´entrada és al primer pis de la façana de ponent. Al davant
d´aquesta hi ha una llarga pallissa de planta rectangular, de coberta de teules a dos vessants, amb les
parets de blocs de formigó i obra ceràmica, i que en la part més acostada a la torre resta totalment oberta
amb tres pilars de totxos. Més al nord, limitant la part de dalt d´un gran prat, hi ha un gran cobert de teulat
d´uralites a dos vessants, amb les parets arrebossades i les barbacanes d´encadellats i biguetes de
formigó.

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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RIBA DRETA DEL TER
002300100DG48B0001EQ

4680 447

LA ROVIRA
Ignaci Pujador Oliver

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X X

Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

El mas és un volum central de teulat a quatre vessants, de planta i pis. La porta principal,  es troba al mig
del mas emmarcada per grans carreus de pedra. Hi ha una gran galeria al primer pis formada per petits
arcs, alguns sostinguts per columnes i d´altres no, i amb baranes de fusta. Al sud-oest hi ha tres portes a la
planta encabides dins arcs de pedra, i tres finestres al pis amb sengles arcs d´obra ceràmica al damunt. La
pallissa és de planta i pis, amb una porta a la planta a la qual s´arriba a través d´uns esglaons de pedra, i
una finestra a l´herbera, al damunt; totes dues amb cabirons per llinda. El mas té un petit adossat al
nord-est, de teulat a dues aigües, que constituïa una petita església.Al nord-est del mas hi ha una altra
cabanya de planta rectangular i teulat a dues aigües.

Teulat a quatre vessants amb la resta d´edificis alineats.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Descomptant un cobert nou que hi ha al sud que no s´adiu amb el conjunt, la resta de les
construccions que es troben alineades, totes de planta i pis d´alçària, fan un aplegament d´un gran
encant. Tots els edificis estan encarats al sud-est on presenten bona part de les seves obertures;
en aquest sentit caldria destacar l´equilibri i l´harmonia  d´aquestes: així, tots els volums tenen
obertures a la planta i al pis, i, a més,  les obertures que constitueixen la gran eixida de l´edifici que
encabeix la vivenda dels amos i dels masovers, rematades per petits arcs, s´avenen amb les de
l´herbera de la cabanya del nord-est perquè són de la mateixa naturalesa. S´hauria de destacar
també la cura amb què es va fent una reconstrucció sense presses, constatable en l´era
enrajolada del sud-oest del mas o en les corts del nord-oest. A la qualitat del conjunt hi contribueix
no poc l´àmplia zona de gespa de davant dels edificis amb avets i fruiters i la densitat dels arbres
que flanquegen l´avinguda d´arribada.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ:

EDIFICACIÓ:

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN:
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RIBA DRETA DEL TER
001300200DG48B0001MQ

4681 447

CAN RELIC
Cristòfol Vila Guillaumes

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
X XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas totalment reconstruït que es troba a frec de la carretera que va a Camprodon; de teulat a dues aigües,
amb les barbacanes de formigó i biguetes del mateix material. Amb una porta d´entrada a llevant i una altra
a migjorn, i amb totes les obertures emmarcades per un gruix de ciment. Amb un adossat més baix a
ponent, de planta i pis, amb una gran obertura a la planta i una altra al pis, i de teulat a dues aigües. Més
enrere, en contigüitat, hi ha dos coberts més de totxanes i coberta d´uralites a un vessant. I a continuació
del primer adossat esmentat, n´hi ha un altre formant angle recte i circumdant l´era, amb grans obertures en
aquesta última i de teulat a dos vessants. Aquests dos volums que s´ofereixen a l´era constituïen l´antiga
cabanya. Adossat a l´últim i també voltant l´era hi ha un altre cobert de teulat d´uralita a un vessant 

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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RIBA DRETA DEL TER
001300100DG48B0001FQ

4681 447

CAN FALGUERA
Enrique Perez Palet

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X
X

Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

Mas de planta rectangular i teulat a dues aigües, de planta i dos pisos, amb les obertures emmarcades per
carreus de pedra i amb les barbacanes de rajoles i teules encimentades; amb un adossat a llevant de teulat
a dos vessants una mica més baix. Al sud d´aquest dos edificis hi ha un adossat més baix, amb dues grans
voltes de pedra a la planta i cinc més al pis formant una eixida. En aquesta façana hi ha unes escales de
pedra per accedir a aquesta última. Al nord del mas fa també una galeria al primer pis, amb dos pilars de
pedra aguantant el sostre de bigues de fusta i teules. Més al nord hi ha una cabanya adossada de teulat a
un sol vessant, de planta-corts i pìs-herbera, amb un pati de terra al davant per als ànecs. Al nord-oest del
mas trobem una altra gran cabanya de teulat a dues aigües, amb la porta d´entrada a llevant

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Mas restaurat per Raimon Duran i Reynals, que el portà el financer Jaume Espona a Sant Joan de
les Abadesses, on féu una vintena d´obres entre les quals destaca la restauració del monestir. El
mas està constituït per un gran volum de planta rectangular i teulat a dos vessant, amb un adossat
més baix a llevant, també a dues aigües, que allarga aquesta planta. Els dos edificis conformen
avui una segona residència i l´habitatge dels masovers. Aquests dos volums tenen un adossat a
migjorn que forma una eixida amb cins arcs al primer pis, amb unes escales de pedra per
accedir-hi. Al nord del mas es produeix també una galeria al primer pis, amb dos pilars de pedra
que sostenen el sostre de bigues de fusta i teules. És també digna d´esment la gran pallissa que
es troba al nord-oest del mas, amb una porta d´entrada a llevant, al sud i a ponent, restant oberta
a l´herbera a migjorn i amb l´era enrajolada a ponent. Al sud del mas hi ha un cobert amb
estruços, que presenta una terrassa a llevant i una altra a migdia, voltades de xiprers. 

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ:

EDIFICACIÓ:

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN:
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EL BAC

4678 447

MAS DEL PRAT CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres X

X

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de planta rectangular i teulat a dos vessants, de planta i pis d´altura, amb la porta d´entrada al primer
pis de la façana meridional, accessible a través d´unes escales de pedra. Aquí hi ha també un adossat que
forma una petita terrassa davant de la porta i que per sota arrecera un safareig. A llevant trobem també un
adossat de teulat a dues aigües, que és corts a sota i vivenda al pis. A ponent el mas té un gran adossat
totalment nou, de teulat a dos aiguavessos i planta rectangular, que és corts a la planta i pallisses al pis; a
la cara nord fa un porxo de bigues de ferro i planxes metàl.liques per al bestiar. Les pallisses d´aquest
volum resten totalment obertes mirant al sud. Adossat a ponent d´aquesta cabanya trobem encara un cobert
de teulat a un vessant d´uralita i parets arrebossades.

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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RIBA DRETA DEL TER
00800100DG47H0001RG

4679 447

LA SALA
Núria Bonada Paés

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X
X

Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran mas de teulat a dues aigües, amb el carener descentrat, que s´edificà una mica més endavant que
l´antic, del qual encara en queden les restes. Amb les barbacanes de fusta i un gran pati enrajolat al davant,
que per sota són garatges, trasters i corts. Forma una gran galeria al primer pis: excepte el tros més al
nord-est, que presenta tot el sostre de fusta i que és de forma trapezoïdal, la resta està formada per dues
columnes que sostenen tres grans arcs de pedra. A la planta d´aquesta façana sud-est hi ha la porta
principal, amb una finestra a cada costat amb porticons de fusta. Al nord-est hi ha una altra porta d´entrada
amb una petita terrassa al davant. I encara  al nord-oest veiem una altra porta d´entrada. Al seu davant hi
ha una altra construcció, de teulat a un vessant, oberta en més de la seva meitat i sostinguda per dos pilars 

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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RIBA DRETA DEL TER
001300100DG47H0001FG

4678 447

EL CALLÍS
Manuel Ballester Palacios

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X X
X

Bo

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

Dos volums de planta, pis i golfes, formant un angle recte i constituint dues vivendes. El volum de llevant, la
vivenda dels amos, té la porta d´entrada al primer pis de la façana est, accessible mitjançant unes escales
d´obra ceràmica, i el de ponent, la vivenda dels masovers, té la porta d´entrada al primer pis de tramuntana,
amb unes escales de pedra per arribar-hi. El volum de ponent presenta un adossat al davant de teulat a un
vessant, desaiguant al sud, que forma una gran eixida a tot el segon pis. L´edifici dels amos forma per sota
de la seva façana meridional una galeria porxada amb tres arcs i per damunt dues grans vidrieres de forma
semicircular a dalt. Les façanes de migjorn d´ambdós volums i la façana de llevant del primer estan
arrebossades i pintades de blanc. A ponent hi trobem una gran cabanya de planta rectangular 

Dos volums a dos vessants corresponents als amos i als masovers.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Moltes coses es podrien destacar en aquest mas que es troba en molt bon estat: la disposició en
forma de L dels dos masos amb les seves entrades respectives, una, a llevant, i , l´altra , a
tramuntana, ambdues al primer pis, amb unes escales per accedir-hi, la galeria porxada de la
planta baixa del mas dels amos, l´adossat de teulat a un aiguavés de davant del mas dels
masovers que forma una eixida a tot el segon pis, les dues grans cabanyes de ponent que es
conserven genuïnament, per bé que s´han hagut de reforçar per dins.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ:

EDIFICACIÓ:

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN:
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VIA ROMANA
000900800DG47H0001EG

4679 448

LA RECTORIA
BISBAT DE VIC

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

ST. PAU SEGÚRIES

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

X
Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
X XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Edifici adossat a l'Església antiga de Sant Pau que conformava la residéncia del rector de la parroquial.
L'edifici consta de planta baixa i dues plantes pis. l'últim amb pendent de sota teulada. La façana principal
on es situa l'entrada té un eix de simetria molt marcat. En l'actualitat el seu ús és de casa de colònies, A part
d'aquest edifici formen el conjunt una petita edificació de planta baixa i pis anomenada cal Campaner on es
situen els serveis de la casa de colònies i la catequística que serveix de menjadors.

Edifici de planta rectangular i teulat a dues aigües
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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