
MAS DE LA BLANCADenominació / Topònim 01024

-

-

-

Mas

Habitatge temporal

En la finca hi ha moltes edificacions disperes en mal estat.
El mas esta format per dos cossos, un el mas original i un mòdul adossat posteriorament, compost per una rafal i una planta.
El mas original esta construït de pedra i totxana, i esta format per una planta baixa on es poden veure restes del que era el
corral, i una planta pis. La teulada és a dues aigües amb una llarga pendent que vessen a les façanes laterals, aquesta està feta
amb teula àrab.
En  les  façanes es poden  veure  signes  de  deteriorament,  així  com  en  la  teulada,  en  els brancals  i llindes de les obertures
s’hi observa totxana sota l’arrebossat el qual presenta deteriorament.

Actualment està deshabitat, però en el mòdul adossat si que hi habiten temporalment.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.
Destacant els materials originals i la composició de les obertures en la façana principal.

També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas, el bosc.

x-341516,7486;     y-4566676,1975Coordenades UTM

El GarramellPartida

Situat al darrera del mas Rifà, al camí del GarramellAdreça (precisió a la localització)

El mas es troba envoltat de bosc, i el conreu de la parcel•la està
abandonat.
Davant  del   mas   hi  presideix  una  enorme  alzina.
Proper  a  aquest  hi ha unes naus on anteriorment hi havia hagut vaques.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació El mas original conserva l’estructura tot i que hi ha signes de deteriorament. L’estat és aparentment
regular.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/alt

pas 2, núm 4977
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

6,6949 Ha

97,2 m2

172,14 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 001

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000800800CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 24

43147A001000240000

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és dolenta pel camí del Garramell, ja que aquest esta en mal estat.
Sortint de la Selva en direcció al Pont alt fins arribar a la bifurcació amb el camí Garamell, on seguirem
per aquest camí.

-

S’han realitzat reformes afegint un mòdul amb rafal i planta primera adossat a la masia, en el qual hi
viuen temporalment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums del mas original
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Blanca (mas)
Mas de Rifà (mas pròxim)
El Garamell (partida)
El Vilamunt (partida pròxim)
Camí del Garramell

MAS DE LA BLANCA 01024

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE PATERENESDenominació / Topònim 01034

Probablement medieval.
Podria estar vinculat a l’activitat dels molins fariners que hi havia a les rodalies.

Probablement medieval

-

Mas

Agrícola

Mas de dimensions reduïdes format per dos cossos.
El cos principal esta construït de pedra amb la coberta d’un aiguavés. Únicament té dues obertures, la porta d’accés i una
petita finestra en la planta superior de la façana lateral. El parament de la façana és de pedra, i es poden observar
diversos arrebossats els quals es troben deteriorats.
L’altre cos de dimensions més reduïdes esta adossat al mur lateral del cos principal. És una petita construcció de totxana amb
una porta d’accés.
Adossat al l’altre lateral del cos principal hi ha uns fogons.
Davant del mas hi ha un rafal de fibrociment, fet posteriorment, que ocupa tota la part frontal, la façana per on es produeix
l’accés a l’interior del mas.

L’estructura del mas és similar a la del Mas de Cotxero, molt proper, situat a l’altre costat de la Riera.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és el mas original, per la seva estructura de dos cossos i per
la composició de les façanes. Destacant el parament de pedra de les façanes i la cantonera de pedra.
Històricament l’estructura del mas és un element interessant perquè recorda a una petita fortificació.

També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas.

x-341556,6384;     y-4566029,3261Coordenades UTM

El GarramellPartida

Ubicat a la bifurcació entre el camí del Mas de Ripoll i el del GarramellAdreça (precisió a la localització)

El mas es troba envoltat dels conreus d’avellaners i olivers.
Davant del mas, baixant unes escales s’arriba a l’hort, on hi ha una gran
diversitat de productes d’horta, així com també algun fruiter.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació es aparentment bo, però l’arrebossat està deteriorat.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/moderat

pas 3, núm 5027
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,1348 Ha

43,13 m2

51,33 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 002

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001200400CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 34

43147A001000340000DP

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accés és bo, per carretera.
Sortint de la Selva pel camí del Mas Ripoll (actual carretera de Vilaplana), just després de passar la
bifurcació amb el del Garramell, agafarem el primer camí i  ens desviarem cap a l’esquerra.

-

Reformada

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Patarenes (mas)
El Garramell (la partida)
Camí del Mas Ripoll (camí d’accès al mas)
Camí del Garramell (camí pròxim)
Mas del Cotxero (mas pròxim)
l’Esperit Sant (partida pròxima)
El Garramell (partida pròxima)
El pont Alt (partida pròxima)

MAS DE PATERENES 01034

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE RIFÀDenominació / Topònim 01049

L’estructura actual del mas és de finals del segle XIX - començaments del segle XX

Segle XIX-XX

-

Mas

Agrícola

Mas amb planta en forma de ela i amb coberta plana, consta de planta baixa més primer pis. Al lateral esquerra hi ha unes
escales, les quals ens duran al primer pis, on hi ha la porta principal d’accés al mas.
Totes les façanes estan pintades de blanc, i en la façana principal les obertures estan emmarcades amb un marró sobre
el fons blanc de la façana. A la part dreta de la façana principal hi ha un rellotge de sol, on en l’interior hi ha el dibuix
d’una petxina  i  en la qual es llegeix: “SEMPRE ES MES TARD DEL QUE ET PENSES”.
Al voltant de tot el mas en les parts superiors de la façana, damunt de les obertures, hi ha unes espirals decoratives
que ventilen el sotateulada, i en el cas de la façana principal estan decorades i pintades amb el mateix marró que emmarca les
obertures.
En relació a les obertures, en la planta baixa són finestres i en la primera planta són balcons, en les façanes laterals
sense llosana.
Destacar que damunt de la porta principal hi ha una petita coberta.

Arquitectònicament i històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició. Destacant la
composició de les façanes i els elements decoratius d’aquestes, sobretot de la façana principal.
Un dels elements a destacar de la decoració és el rellotge de sol situat a la part dreta de la façana principal.

També és molt interessant l’entorn del mas, amb especial atenció la zona de pins situats davant del mas.

x-341232,9707;     y-4566444,7645Coordenades UTM

El GarramellPartida

Situat  Camí  del mas  de Ripoll, abans d’arribar al Mas de Moixó, a mà
dreta

Adreça (precisió a la localització)

El mas es troba envoltat d’arbrat divers.
Davant el mas hi ha una zona amb diversos pins de grans dimensions, i un mirador.
El mas disposa de dues bases, i com a conreu hi ha l’avellaner i l’oliver, i també s’hi troben
productes d’horta.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment molt bo.
Tot i que les façanes posteriors la pintura presenta deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt/alt

pas 2, núm. 4978
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,5865 Ha

201 m2

286,5 m2

Sól de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 003

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001300100CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 49

43147A001000490000DE

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona per carretera asfaltada de La Selva a Vilaplana.
Sortint de La Selva pel camí del Mas Ripoll , abans d’arribar al Mas de Moixó, a mà dreta.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums,
materials i tècniques de construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas
suposarà aportacions de reinvenció.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Rifà  (mas)
El Garramell (partida)
Camí del Mas de Ripoll (camí d’accès al mas)
Camí del Garramell (camí pròxim)
El Mas de Moixó (partida pròxima)

MAS DE RIFÀ 01049

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MOIXÓ (Mas de la Plana)Denominació / Topònim 01074

La construcció originària és del segle XV

Medieval

Obra popular

Mas

-

El mas de Moixó  és un dels masos més antics del terme.
Esta estructurat en diversos cossos adossats alineats, els quals pertanyen a diferents èpoques. El cos situat a l’esquerra és
el més antic, els altres no tenen elements significatius per datar-los.
Cada cos té una alçada diferents, amb les cobertes de teula inclinades a dues o a una aigua depenen del cos. Les façanes
estan arrebossades, i en alguns trams presenten deteriorament i restes de ciment.
De la façana principal, la del cos més anitc, cal destacar: la porta adovellada d’arc de mig punt, una finestra amb llinda
de  bigoti  (repisa) i una finestra adintellada.
Adossat al mas trobem un galliner i una quadra.

Arquitectònicament i històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició. Destacant els
elements del mas més antic: la porta adovellada d’arc de mig punt, les dues finestres amb pedra, una finestra amb llinda de
bigoti i una altra finestra adintellada.
Històricament té un gran interès al ser considerat un dels masos més antics del terme.

Un altre element d’interès són les restes de molins que hi ha en la finca.

x-340975,3809;     y-4566428,6666Coordenades UTM

Lo Mas de MoixóPartida

Situat al camí de Mas de Ripoll, passat el mas de Rifà.
Abans d’arribar a la bifurcació de les Tres Aigües, a mà esquerra

Adreça (precisió a la localització)

Al voltant del mas hi ha el conreu abandonat, i es troben restes de dos
antics molins.
A l’entrar al mas, pel camí, hi ha una bassa circular i ja més endins en
trobem una altra en forma rectangular.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aperentment regular.
L’arrebossat de la façana presenta deteriorament en alguns trams.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt/molt alt

pas 2, núm 4979
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,9285 Ha

412,31 m2

788 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 004

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001200100CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 74

43147A001000740000DO

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona per carretera.
Sortint de La Selva en direcció al camí del Mas de Ripoll, abans d’arribar a la bifurcació de les
Tres Aigües, a mà esquerra.

-

Mostra signes de reforma, sobretot en la teulada i en l’arrebossat. Però no ha sofert cap reforma
que modifiqués substancialment la seva estructura original.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

Les restes dels molins també estan protegides, amb la protecció dels valors d’un element aïllat. A més estan considerades
com a Bé Cultural d’Interès Local segons l’inventari del Patrimoni arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
Degut a la gran superfície construïda no es permetrà fer cap tipus d’ampliació.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

Agrari, residencial, educació en el lleure, turisme rural, hoteler, habitatge d’ús turístic i residència de la tercera edat,
centres de rehabilitació i altres equipaments i serveis comunitaris.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada cas, complint la
normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els masos de la Selva”, alumnes de 8è del
C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant
Jordi 1990.

Topònims Mas de Moixó (mas i partida)
Camí de mas de Ripoll (camí)
Mas de Rifà (mas pròxim)
La Cànema (partida)
El Pantanet (partida)

MAS DE MOIXÓ (Mas de la Plana) 01074

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE BRUNODenominació / Topònim 01081

-

-

-

Mas

Agrícola

Mas format per dos cossos. El cos principal és una construcció de pedra de dimensions reduïdes amb la coberta a dues aigües.
La planta és quasibé quadrada. Es poden observar parts de la façana arrebossades, però en general l’arrebossat esta
molt deteriorat. Únicament té dues obertures en la façana principal, la porta principal la qual és un arc rebaixat a
sardinell, i una finestra amb una llinda de pedra.
Adossat al cos principal, al lateral dret, hi ha un magatzem construït amb totxana, possible ampliació posterior.

Els materials originals de la construcció són la pedra i la calç, i la teula. Mentres les reformes són de ciment, totxana i
fibrociment.

Arquitectònicament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i la composició de les façanes. Destacant
el parament de pedra de les façanes i la porta amb un arc rebaixat a sardinell.

L’entorn del mas també es un element interessant, té un alt valor paisatgístic.

x-342413,7359;     y-4566754,3728Coordenades UTM

Lo VilamuntPartida

Ubicat al camí Torrent  de la Pols, proper al mas de MartorellAdreça (precisió a la localització)

El mas esta situat a la muntanya, envoltat dels conreus, concretament
d’ametllers, avellaners i alguns  olivers i noguers.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aperentment regular.
El parament i arrebossat de la façana presenta deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/molt alt

pas 1 núm 5002
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,7733 Ha

39,31 m2

68,12 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 005

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000300100CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 81

43147A001000810000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és dolenta, el camí esta en mal estat.
Sortint de La Selva seguint el camí del Mas Ripoll (actual carretera de Vilaplana), fins passada
la Font dels Gossos. Ascendirem pel camí del Torrent de la Pols cap al Vilamunt.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Bruno (mas)
Vilamunt (partida)
El torrent de la Pols (partida, camí i torrent
pròxim)
Mas de Martorell (mas pròxim)
Mas de Fontanals (mas pròxim)

MAS DE BRUNO 01081

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MARTORELLDenominació / Topònim 01088

-

-

-

Mas

-

El mas és una construcció aïllada de pedra i de dimensions reduïdes. La coberta és de teula a dues vessants. El parament de les
façanes és de pedra i s’hi poden observar restes d’arrebossats en alguns trams. Destacar les cantoneres de pedra.

L’arc de la porta principal és un arc escarser a sardinell. Destacar la llinda de pedra de la finestra.

Al lateral dret de la façana principal hi ha una jardinera, mentre que a l’altra banda hi trobem pedrís.

Arquitectònicament i històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacant  el parament  de pedra  i les  cantoneres, així com els pedrissos de pedra.

x-342403,5091;     y-4566940,8844Coordenades UTM

Lo VilamuntPartida

Situat proper al mas del Bruno.Adreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat de bosc de pins i alzines.
Destacar que des de l’ubicació del mas hi ha una bona vista panoràmica.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació es aparentment bo.
L’arrebossat de la façana esta deteriorat.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas 1, núm 5000
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

7,3970 Ha

45,71 m2

91,42 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 006

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 88

43147A001000880000DH

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és dolenta, el camí es troba en mal estat.
Sortint de la Selva seguint pel camí del Mas de Ripoll (actual carretera de Vilaplana), fins passada la
Font dels Gossos, ascendirem pel camí del Torrent de la Pols.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Martorell (mas)
Vilamunt (partida)
Mas de la Ruth (mas pròxim)
Mas del Bruno (mas pròxim)
Torrent de la pols (partida pròxima)
Camí d’en Grau (partida pròxima)

MAS DE MARTORELL 01088

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS  DE LA RUTHDenominació / Topònim 01091

Probablement 1880, any escrit en la façana principal.

Segle XIX

-

Mas

Mas  / habitatge

Masia construïda amb llicorella, totxana i fusta. La teulada és a dues aigües amb vessant als laterals i amb un petit desnivell. En
un dels laterals hi ha una bassa adossada.
En la façana principal, al costat d’una petita finestra, hi ha escrit l’any 1880, probablement la data de la construcció.
En aquesta mateix façana hi ha tres finestres, fetes posteriors, separades per una columna de totxana i tancades per la part
superior amb una llinda de fusta. En la porta d’entrada al mas s’entreveu el totxo dels brancals.

Els materials bàsics per la construcció d’aquest mas són la llicorella, totxana i fusta. Però en la part superior es pot
apreciar que s’han realitzat reformes amb llicorelles d’un color més fosc.

Arquitectònicament i històricament   com a element d’interès és el mas, per la seva estructura composició i materials originals.

També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas.

x-342413,8925;     y-4566754,0721Coordenades UTM

Lo Torrent de la PolsPartida

Ubicat sota el Mas MartorellAdreça (precisió a la localització)

El mas està ubicat a la muntanya i de forma aïllada, envoltat de bosc i
conreu abandonat. En la finca es poden observar presència d’altres
edificacions aïllades.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas 2, núm 4975
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,0709 Ha

30,1625 m2

30,1625 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 007

PBNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 91

43147A001000910000DH

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és dolenta, el camí està en mal estat.
Sortint de la Selva, agafant el camí de Mas de Ripoll (actual carretera de Vilaplana) fins passada la
Font dels Gossos, ascendirem pel Torrent de la Pols,  passat el Mas Punyed.

-

S’observen algunes reformes, sobretot en la part superior.
Núm. expedient  65/91, masset de 25m2.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Ruth (mas)
Torrent de la Pols (partida)
Mas Martorell (mas ptòxim)
Mas Punyed (mas pròxim)
Camí d’en Grau (partida i camí)
Torrent de l’Agràs (torrent)

MAS  DE LA RUTH 01091

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE FONTANALSDenominació / Topònim 01143

-

-

-

Mas

-

Construcció formada per dos tres cossos, els dos annexes són dos cossos de dimensions més reduïdes, fet en unes reformes i
ampliacions posteriors.
El  mas  original  esta  construït  de  pedra  i  totxana,  on  parts de  les  façanes estan  amb arrebossats recents fets amb ciment.
La coberta és de teula a dues aigües.
Les llindes de les finestres són de fusta, i en algunes obertures es poden veure els brancals de totxo. La porta
està encapçalada per una llinda de fusta, igual que la resta d’obertures. Al costat de la porta hi ha dos pedrissos, un a cada
banda. Destacar la presència d’un contrafort a la part esquerra de la façana principal. Històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura composició i materials originals.

Destacant el contrafort a la part esquerra de la façana principal.

També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas.

x-341917,0524;     y-4566671,3018Coordenades UTM

Lo VilamuntPartida

En el camí del Torrent de la Pols, proper al mas de la BlancaAdreça (precisió a la localització)

El  mas  està  situat en  mig  d’un  bosc  de pins.  I  proper  aquest  hi ha
una petit torrent.
Des del mas surten unes escales descendents, fetes de la pedra, cap a la
part baixa de la finca on hi ha una bassa i una hort.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.
L’arrebossat de la façana presenta deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 2, núm 4977
Sòl sense edificarÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

5,5554 Ha

88,54 m2

144,38 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 008

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 143

43147A001001430000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és regular pel camí.
Sortint de la Selva seguint pel camí del Mas Ripoll (actual carretera de Vilaplana), fins passada la
Font dels Gossos. Ascendirem pel camí del Torrent de la Pols.

-

Veure expedients relacionats.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar
amb el seguiment arqueològic corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Fontanals (mas )
Vilamunt (partida)
Mas del Bruno (mas pròxim)
Mas de la Blanca (mas pròxim)
Torrent de la Pols (partida, camí, i torrent pròxim)

MAS DE FONTANALS 01143

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE TORRENTSDenominació / Topònim 01183

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Mas construït en la muntanya en mig del pendent. Està estructurat en planta baixa, primer pis i porxo. La part més baixa
del mas, on només hi ha planta baixa i primer pis la coberta és de teula d’una sola vessant, mentre que la part superior on
hi ha les golfes, la coberta també és de teula, però a dues vessants.

Totes les obertures, les quals han estat modificades, tant les finestres com la porta, estan encapçalades per una llinda de fusta, i
les carpinteries també són de fusta.Les façanes estan arrebossades.

En una de les basses de la finca, s’hi poden observar una data escrita “ 6 de mayo 1899”.
Històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura composició i materials originals.
També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas.

x-342455,1938;     y-4565941,7461Coordenades UTM

Lo Torrent de la PolsPartida

Ubicat proper a la Font dels Gossos, el segon camí passada la fontAdreça (precisió a la localització)

Mas situat a prop de la carretera de Vilaplana, en la muntanya.
Proper al mas hi ha dues basses, l’aigua de les quals prové d’una mina. Al costat
d’una de les basses hi ha un arbre de dimensions considerables, i proper a aquest
arbre trobem un galliner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment molt bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 3, núm 5024
Sòl sense edificarÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,2915 Ha

42,24 m2

107,09 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 009

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001900200CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 1 Parcel·la 183

43147A001001830000DZ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és  bona, i és per camí.
Sortint de la Selva seguint pel camí de Mas Ripoll (actual carretera de Vilaplana), fins arribar
a l’alçada de la Font del Gossos. Passada la Font, agafarem el segon camí a mà dreta.

-

Es va rehabilitar la façana i la teulada del maset.
Núm. Expedient: 88/03, rehabilitar façana i teulada d’un masset. (hi ha documentació gràfica)

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Torrents (mas)
Torrent de la Pols (partida)
Mas de Campanet (mas pròxim)
Font dels Gossos (font pròxima)
camí de Mas Ripoll (camí pròxim)
Torrent de l’Ordiet (torrent pròxim)

MAS DE TORRENTS 01183

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



LA FALUGA DE TORRENTSDenominació / Topònim 02109

En relació a la data de construcció del mas podria ser del segle XIX.

Segle XIX

-

Mas

Explotació agrícola

Mas construït de pedra, sobretot llicorella i totxana, amb la teulada de teula d’un sol aiguavés. El mas està recolzat sobre
la falda de la muntanya.

Actualment no hi ha teulada, i nomes queden les restes de les quatre parets. A la part interior del mas hi trobem les
llicorelles i parts de la teulada enfonsada, amb les bigues deteriorades. En un dels laterals es pot apreciar les restes de
les parets d’un cos adossat.
En relació a la calau i contraclaus de la porta s’aprecia un cert desplaçament vertical descendent.

Al costat d’una de les mines de la finca hi trobem una font (sense aigua) amb una pica i una canalera de pedra, coberta amb una
vola feta de totxana i pedra amb un arc rebaixat.

Històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura composició i materials originals.
Destacant la llinda de la porta.

Les mines i la font del costat de la mina també són elements d’interès. Destacant la coberta de la font, la pica de pedra, la
canalera de pedra i els pedrissos (dins de la coberta).

x-342927,8824;     y-4565822,3449Coordenades UTM

Torrent de l’AgràsPartida

Ubicat proper a la Font dels Gossos i el Tossal de les ForquesAdreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat de bosc, horta i avellaners principalment.
Es troba recolzat sobre la falda de la muntanya.
La finca es proveeix de dues mines. La finca té dues basses rectangulars.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació Actualment no té teulada, i només en resten les quatre parets. A l’interior només hi trobem restes
de la teulada enfonsada i la llicorella.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas 3, núm 5023c
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,4722 Ha

24,64 m2

49,28 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 010

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 2 Parcel·la 109
43147A002001090000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és per camí. Sortint del poble per l’actual carretera de Vilaplana abans d’arribar a la
font dels Gossos agafarem el camí d’en Grau a mà dreta. Pujant pel camí d’en Grau agafarem el
primer desviament a l’esquerra.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Les mines de la finca i la font del costat de la mina són elements als quals també els hi afecta la protecció dels valors d’un
element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Faluga (mas)
Torrent de l’Agràs (partida)
Camí d’en Grau (camí pròxim)
Torrent de l’Ordiet (torrent pròxim)

LA FALUGA DE TORRENTS 02109

IMATGES

Informant Felip Sanjuan Teixido
Josep Maria Andreazini Fonts
(11 de juliol de 2005)
Josep Agustench (Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LA DAMA (Font de Sant Magí)Denominació / Topònim 02124

Construcció del 1749.

Segle XVIII

-

Mas

Mas

Mas estructura en planta baixa, primer pis i porxo (golfes), amb la coberta d’una sola vessant.
A la façana principal, en la part superior central, hi ha tres finestrals encapçalats amb un arc de mig punt. En
aquests finestrals s’observa una balustra de fusta. En la part esquerra de la façana s’observa un rellotge de sol, que ha
estat restaurat. L’arrebossat i pintat de totes les façanes es troba en bon estat de conservació, i les obertures de la
façana principal i posterior tenen en la part superior un pintat decorant-les amb un color més fosc.

En un nivell més baix del mas hi ha una ermita amb la imatge de Sant Magí, sota d’aquesta es pot observar un carreu
amb l’any de construcció del mas (1749) i el nom d’Olive, i una petita pica de pedra.

En l’inici del camí que en porta al mas, hi ha la Font de Sant Magí.

Arquitectònicament i històricament com a element d’interès és el conjunt del mas i de l’ermita. La composició del mas,
destacant les  finestres de  la part superior encapçalades amb un arc de mig punt.
De l’ermita destacar la construcció, l’imatge de Sant Magí, el carreu amb l’any de construcció i el nom d’Olive i la petita pica de
pedra.
També té interès paisatgístic per les vistes que ofereix la seva ubicació, ja que des del mas hi ha una bona panoràmica del
poble.

x-343332,5543;     y-4565559,9477Coordenades UTM

Mas de Sant MagíPartida

Situat molt proper al Calvari, a la Font de Sant MagíAdreça (precisió a la localització)

El mas es troba envoltat d’arbrat i conreus. Situat pròxim a l’actual carretera de
Vilaplana.
Proper a l’entrada del mas, a mà esquerra, hi ha una bassa de lona de grans
dimensions. Des del mas es pot veure una bona panoràmica del poble.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aperentment molt bo

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/molt alt/alt

pas 3, núm 5022
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

9,9059 Ha

196 m2

349,26 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 011

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002001500CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 2 Parcel·la 124

43147A002001240000DS

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint de La Selva en direcció al Mas Ripoll, per l’actual carretera de Vilaplana. Passat el Calvari,
agafarem un camí a mà dreta que ens durà cap al mas.

-

El mas ha estat restaurat.
En la finca – construcció d’una nau agrícola. Núm. expedient 56/98.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.
La protecció també afecta a l’ermita amb tots els elements descrits.
La font també esta protegida com un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i
tècniques de construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà
aportacions de reinvenció.
Degut a la gran superfície construïda no es permetrà fer cap tipus d’ampliació.Tota actuació que afecti al
subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del Departament de
Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Dama (mas)
Mas de Sant Magí (partida)
Font de Sant Magí (font)
Mas de Mates (mas pròxim)
Camí de Mas de Ripoll (cam pròxim)
El Tossal de les Forques (tossal pròxim)

MAS DE LA DAMA (Font de Sant Magí) 02124

IMATGES

Informant Francisco Navarri Parache
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS D’EN RIBASDenominació / Topònim 02150

anterior a 1936

S. XX

Mas

-

Es troba situat a uns 320 m sobre el nivell del mar, en el que podríem considerar les primeres elevacions abans d’arribar a les
muntanyes de Prades. La finca, actualment sense conrear, té un fort pendent. Aquest es tracta mitjançant marges de pedra seca
que la divideixen en diferents terrasses.
La construcció actual es troba adossada a un dels marges de pedra seca, adaptant-se a la topografia. Volumètricament el
conjunt està format per una edificació central de planta baixa i pis, amb un cos annex destinat a magatzem, A l’altre costat del
cos central hi havia antigament un cobert fet de troncs i parra. Constructivament les parets de la planta baixa estan fetes de
pedra amb argamassa i són de 50 cm de gruix. El magatzem, actualment sense coberta, es dedueix que tenia una teulada
ceràmica a una vessant. La planta primera es dedueix que tenia unes parets de 15 cm de guix de totxo manual on hi
descarregàven uns cabirons de fusta, acabant amb una coberta plana. El cos central contenia a la planta baixa una llar de foc,
prestatgeries encabides als murs i alguna espitllera. A l’exterior encara es conserva un pedrís.
Actualment les cobertes estan en ruïna i només es manté la planta baixa i algun mur del primer pis.

Històricament i arquitectònicament, com a element d’interès és el mas original, per la seva estructura de dos cossos i per la
composició de pedra de les façanes.
També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas i les vistes que ofereix la seva ubicació, ja que des del mas hi ha
una bona panoràmica del camp de Tarragona.

x-41227137 N;  y-1136130 ECoordenades UTM

Mas d’en VallsPartida

Situat entre el camí de Mas d’en Valls i el camí de la Pedrera.Adreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat de bosc de pins i de conreus abandonats. En un entorn
proper també es troben conreus d’olivera i ametller.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 19-04-2013

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanizable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació Ruïna. No té teulada, i només resten parts de façanes.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/alt

AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,8935 Ha

41 m2

41 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 012

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 2 Parcel·la 150

43147A002001500000DR

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és molt dolenta. S’hi arriba per camí, i després hi deuria haver hagut algun camí
particular que actualment s’ha perdut. Actualment no s’hi pot accedir amb facilitat degut a que està
envoltat de bosc.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la posició i al dret d’edificació de la superfície que ocupa el volum.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d'interès, es recomana conservar els
volums del mas original.

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar l’aspecte general original del mas.
Les actuacions han de respectar les restes i elements rellevants de la construcció originària.
Es permet la rehabilitació o restauració, la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas ........
Mas d’en Valls (partida)
Camí de Mas d’en Valls (camí pròxim)
Camí de la Pedrera (camí pròxim)
Mas de l’Adrianet (mas pròxim)

MAS D’EN RIBAS 02150

IMATGES

Informant Ramon Gasull Barberà

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE L’ADRIANETDenominació / Topònim 02172

La data de la construcció probablement sigui als inicis del segle XX.

Inicis segle XX

-

Mas

Explotació agrícola (bosc)

Construcció de planta rectangular, estructurat en planta baixa primer pis i terrat.
En la façana principal hi ha tres obertures per planta, en la planta baixa són dos finestres i la porta d’accés. Totes
les obertures són rectangulars. En la resta de façanes hi ha una o dues obertures r ectangular petites. L’arrebossat i pintat
es troba deteriorat i en alguns trams deixa a la vista el parament de maó.

En l’interior del mas hi ha un pou.

Adossat al mas, al lateral posterior hi ha una bassa, amb una batedora.
Històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura composició i materials originals.
També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas i les vistes que ofereix la seva ubicació, ja que des del mas
hi ha una bona panoràmica del poble.

Uns altres elements d’interès és el pou que hi ha en l’inetrior del mas i la batedora de la basa.

x-344088,1146;     y-4565318,0592Coordenades UTM

Mas d’en VallsPartida

Situat  al  camí  de  la  Pedrera, proper  al  Mas  de la Torre i al Mas de
Sant Josep

Adreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat de bosc, majoritàriament pins.
També es troba envoltat dels conreus destacant, l’olivera i l’ametller, també
trobem algun garrofer.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aperentment regular – malament.
En general, i sobretot en la façana es poden veure signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/molt alt

pas 4, núm 5143
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,1187

23,75 m2

47,5 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 013

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 2 Parcel·la 172

43147A002001720000DP

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és regular, el camí esta en mal estat.
Sortint de la Selva pel camí de la Padrera.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

El pou de l’interior del mas i la batedora també són elements protegits, amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de l’Adrianet (mas)
Mas d’en Valls (partida i camí)
Camí de la Pedrera (camí)
Mas de la Torre (mas pròxim)
Mas de Sant Josep (mas pròxim)
El Calvari

MAS DE L’ADRIANET 02172

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)
Pintaluba

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



LA TORREDenominació / Topònim 02175

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de planta rectangular, format per dos cossos, un més elevat que l’altre. Esta estructurat en planta baixa, primer pis on hi trobem
una terrassa, segon pis i golfes en el mòdul més alt, la torre. Adossat davant del mas hi trobem un rafal, i al costat esquerra d’aquest un
magatzem.
Antigament el mas era compost únicament per la part més elevada del mas, d’aquí li ve la denominació La Torre. Posteriorment s’han ant
realitzant diverses reformes que han donat l’actual fisonomia al mas.
La  porta  d’accés en  la  façana  principal  està  encapçalada  per  un arc rebaixat,  a la part superior de la porta hi ha una imatge
de Sant Josep amb el nen Jesús als braços. Les obertures en les façanes són de diverses dimensions i tipologies.
L’arrebossat de la façana esta deteriorat en alguns trams deixant a la vista el parament.

Per la part lateral esquerra, adossat al mas hi ha un petit galliner, d’on surt un caminet que duu cap a una altra porta al mas.
Al lateral dret hi ha unes escales, a partir de les quals es pot accedir a la terrassa del primer pis.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, especialment la part més elevada, la torre.
L’interès ve donat per la seva estructura, composició i materials originals.

x-343900,9149;     y-4565141,5811Coordenades UTM

Mas d’en VallsPartida

Situat proper al mas de l’AdrianetAdreça (precisió a la localització)

El mas es troba a prop de la riera de la Selva. Està envoltat d’avellaners,
horta i fruiters.
Al costat del mas hi ha una nau (granja) i un magatzem, i a la part posterior
hi ha un pati amb pins, fogons i una bassa adossada al mas.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació es aperentment regular.
La façana presenta signes de desprendiments i la porta d’entrada oxidació.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/moderat

pas 4, núm 5145
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

13,9324 Ha

321,97 m2

709,52 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 014

PB + II + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002403500CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 2 Parcel·la 175

43147A002001750000DF

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i es per camí.
Des de la Selva agafem el camí de la Trampa en direcció cap a la Riera. Seguirem pel camí del
Mas d’en Valls i ens desvariem en el primer camí a mà esquerra.

Proper a la riera de la Selva del Camp.

S’han realitzat algunes reformes que han anat adossant construccions al mas original.
Núm. expedient 19/86, construcció d’una caseta d’eïnes.
Núm. expedient 137/04, reforma habitatge unifamiliar aïllat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

Agrari, residencial, educació en el lleure turisme rural, hoteler, habitatge d’ús turístic i residència de la tercera edat,
centres de rehabilitació i altres equipaments i serveis comunitaris.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada cas, complint la
normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Torre (mas)
Mas d’en Valls (partida)
Mas de l’Adrianet (mas pròxim)
camí de la Trampa (camí pròxim)
La Verònica (partida pròxima)
El Calvari (partida pròxima)

LA TORRE 02175

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE SALESDenominació / Topònim 03013

La construcció podria ser del segle XIX.

Segle XIX

-

Mas

Explotació agrícola

Mas  rehabilitat recentment, estructura  en planta  baixa més  primer pis  amb la  coberta  d’un sol  aiguavés.
En la part posterior del mas és localitza el magatzem i l’accés a aquest, i al lateral esquerra hi ha un cos adossat de dimensions
reduïdes.
En totes les façanes hi ha obertures de diferents dimensions, i les situades en planta baixa tenen una reixa de barrots negres de
protecció. En la  façana principal hi  ha  la  porta  d’accés, de  la  qual   destacar  l’arcada  de  pedra   i   maó  d’arc  de  mig  punt
a sardinell. A costat i costat de la porta hi ha uns brancls de pedra adossats a la façana.
Les façanes estan arrebossades i pintades en tonalitat rosades, i no presenten signes de deteriorament.
Davant del mas, hi ha part de terra enrajolat amb tonalitats similars a la façana.

Donat que el mas ha estat modificat, arquitectònicament com a element d’interès és l’arcada de mig punt a sardinell de pedra i
maó de la porta d’accés conservada en la façana principal.

Un altre element d’interès és la seva situació, la qual ofereix una bona panoràmica de part del Camp de Tarragona.

x-344237,5962;     y-4564854,7365Coordenades UTM

Mas d’en VallsPartida

Camí del Mas d’en Valls, proprt del Mas de Colom i Mas de l’AdrianetAdreça (precisió a la localització)

El mas està ubicat en una situació privilegiada on es pot veure part de la plana i de la població.
A la part posterior, en una altura més elevada, trobem una gran bassa rectangular.
Com a conreu destacar l’oliver.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aperentment bo. S’ha rehabilitat recentment.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/molt alt

pas 3, núm 5020
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

9,2533 Ha

146,07 m2

276,30 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 015

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001500500CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 3 Parcel·la 13

43147A003000130000DB

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint de la Selva seguint pel camí de la Trampa, passat la riera ascendirem pel camí del Mas d’en
Valls.

-

El mas s’ha reformat, s’ha anat ampliant i s’ha modificat la coberta i l’alçada. Consta un expedient de
l’any 1999. Núm. expedient 128/99 de rehabilitació del mas existent i construcció d’una bassa.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas de Salas

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet cap tiupus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Sales (mas)
Mas d’en Valls (partida)
camí d’en Mas d’en Valls (camí)
Mas de Colom (mas pròxim)
Mas de l’Adrianet (mas pròxim)

MAS DE SALES 03013

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE COLOM ALT (Mangenesa)Denominació / Topònim 04007

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de pedra, estructurada en planta baixa i primer pis, amb la coberta a dos vessants amb el carener paral•lel a la
façana principal.
En la majoria d’obertures de les façanes es pot observar els brancals de maó. La porta d’accés és d’arc a sardinell rebaixat.
L’arrebossat de les façanes esta molt deteriorat deixant  a la vista el parament de pedra de les façanes.
Adossat als laterals hi dos cossos de dimensions més reduïdes, un a cada bada, alineats al mas però únicament d’una altura.
El cos de l’esquerra està fet amb el mateix parament de pedra que el mas, però l’altre cos és una ampliació posterior fet amb
bloc de formigó. Arquitectònicament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició. Destacant els paraments de

pedra de les façanes i la porta d’accés, d’arc a sardinell rebaixat.

x-344662,8938;     y-4565840,8956Coordenades UTM

El XalamecPartida

Situat proper al mas de Colom Baix, i al mas de CussussantsAdreça (precisió a la localització)

A l’entorn més proper hi ha algunes arbres, però sobretot hi ha una
gran esplanada davant del mas.
Entrant pel camí que arriba al mas hi ha una filera d’olivers.
Al costat del mas hi ha una bassa rectangular nova i un pou nou.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 2, núm 4967
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

9,4666 Ha

148,42 m2

217,30 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 016

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001500100CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 4 Parcel·la 7B

43147A004000070000DI

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona i és per camí.
Agafant el camí d’Alcover, fins arribar a l’altura de la rotonda, on seguirem el camí d’Alcover fins que
torbem el primer desviament a mà esquerra.

Pròxim al polígon industrial.

El mas ha estat restaurat.
Reforma, núm. expedient 181/98, arrenjament de la teulada.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet cap tipus d’ampliació donat que ja s’han realitzat en la darrera reforma.Tota
actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent
per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Colom Alt (mas)
El Xalamec (partida)
Mas de Cossossants (mas pròxim)
Mas de Colom Baix (mas pròxim)
Torrent de les Voltes (torrent)

MAS DE COLOM ALT (Mangenesa) 04007

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE CUSSUSANTSDenominació / Topònim 04009

La construcció originària podria ser de finals del segle XIX, començaments del segle XX

Finals segle XIX - inicis segle XX

-

Mas

Explotació agrícola

El mas està estructura en planta baixa, primer pis i porxo, les quals es van construir amb posterioritat, la coberta és d’una
sola vessant.
Presenta diverses obertures, totes rectangulars però de diferents dimensions. La porta en la façana principal, és d’arc escarser.
Gran part de la façana principal està pintada amb tonalitats rosades, mentre que els marcs de les obertures estan pintats
amb tons ocres. En la resta de les façanes l’arrebossat presenta deteriorament deixant a la vista el parament.

Adossat al mas hi ha diversos cossos de diferents dimensions. Un dels cossos té la teulada parcialment ensrorrada. També hi
ha dos rafals adossats al mas.

Històricament  i  arquitectònicament  com  a   elements  d’interès  és   el  mas  original,  per  la  seva  estructura  i  composició.
Destacant els materials originals i la composició de les obertures en la façana principal, així com la decoració d’aquesta i
la porta d’arc escarser de la façana principal.
Històricament també és interessant per ser una construcció originària de finals del segle XIX, inicis del segle XX.

x-344984,0038;     y-4566027,9759Coordenades UTM

XalamecPartida

Situat proper al torrent de les Voltes, al mas de ColomAdreça (precisió a la localització)

El mas disposa d’arbrat en la part de davant.
Hi ha construccions secundàries adossades i properes al mas.
En la finca hi ha un pou.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular, el mas mostra signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 2, núm. 4965
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,6189 Ha

124,71 m2

374,13 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 017

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001100600CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 4 Parcel·la 9

43147A004000090000DE

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint  de  La  Selva  en direcció  al  camí  d’Alcover, passada  la rotonda  agafarem  el  segon  camí
que trobem a mà esquerra, ascendirem fins trobar un camí a mà esquerra el qual ens dura al mas.

Pròxim al polígon industrial.

El mas presenta reformes, la segona planta no hi era en la construcció original.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Cossossants (mas)
Xalamec (partida)
Mas de Colom Dalt (mas pròxim)
Mas de Colom Baix (mas pròxim)
camí d’Alcover (camí pròxim)
Torrent de les Voltes (torrent pròxim)

MAS DE CUSSUSANTS 04009

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE COLOM BAIX (La Manganesa)Denominació / Topònim 04059

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de pedra amb les façanes arrebossades. El mas esta format per dos cossos, el mas i el magatzem. El mas
està estructurat en planta baixa, primer pis i porxo amb la coberta de teula a dues vessants. I l’altre cos de dimensions
més reduïdes i una sola planta adossat al lateral dret. La típica estructura del mas de del segle XIX.
En la façana del davant del cos principal hi ha tres obertures rectangulars, una per planta, alineades al costat esquerra
de diferents dimensions. L’obertura de la planta baixa és la porta, destacar-ne els brancals de pedra i la llinda de pedra.
L’altre cos únicament té una gran obertura rectangular, la porta d’accés.
Adossat al lateral esquerra hi ha un safareig.
L’arrebossat de la façana en alguns petits trams presenta deteriorament.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.
Destacant els materials originals, la  porta d’accés,  els brancals i  la  llinda de pedra.
La bassa i el pedrís també son elements d’interès de la finca.
També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas, el bosc.

x-344662,9729;     y-4565840,6382Coordenades UTM

El XalamecPartida

Situat entre el Mas de la Manganesa i el Mas de Sant JosepAdreça (precisió a la localització)

Al voltant del mas hi ha arbrat, i proper al mas trobem alguns pins.
El conreu del mas principalment són avellaners.
Davant del mas hi ha una bassa circular i un pedrís.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació En relació a l’estructura de l’edifici és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/alt

pas 3 núm 5076
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

7,5881 Ha

78,73 m2

205,17 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 018

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001600400CF46F Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 4 Parcel·la 59

43147A004000590000DL

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Agafant el camí d’Alcover, fins arribar a l’altura de la rotonda, seguirem el camí d’Alcover fins que
trobem el primer desviament a mà esquerra.

Pròxim al polígon industrial.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Colom (mas)
Xalamec (partida)
Mas de la Manganesa (mas pròxim)
Mas de Cossossants (mas pròxim)
Camí d’Alcover (camí pròxim)

MAS DE COLOM BAIX (La Manganesa) 04059

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE FONTANALSDenominació / Topònim 08002

Probablement, 1741. Data escrita en una de les mènsules sobre la qual es recolza la llinda de fusta
de la portalada principal.

Segle XVIII

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció feta de pedra i teula, mentres els afegits i les reformes s’han fet de totxana.
Mas format per dos cossos, el cos principal està estructura en planta baixa i primer pis, amb la coberta de teula a dues vessants
en els laterals. Adossat al mas hi ha l’altre cos de dimensions més reduïdes.
En el mas original les obertures en la façana principal són petites, destacar la portalada principal amb els brancals de
pedra i amb llinda de fusta recolzada sobre dues mènsules de pedra, en unes de les quals hi ha escritl’any 1741,
probablement l’any de construcció del mas. En la part superior es pot apreciar un rellotge de sol.
En les façanes es poden apreciar restes d’arrebossat, en general l’arrebossat està deteriorat deixant a la vista el parament
de pedra i totxana.
Davant de la façana principal hi ha un rafal, construït posteriorment,  amb la coberta de fibrociment.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició. Destacant
els materials originals (totxo, totxana, teula i ciment).
Uns altres elements a destacar són la portalada situada a la façana principal, amb els brancals de pedra, la llinda de fusta
i les  mènsules de pedra, i la  mènsula  on  hi escrit l’any 1741 i el rellotge de sol que es pot apreciar en la façana principal.
El mas té interès des del punt de vista històric pel seu any de construcció.

x-346258,3928;     y-4565230,1923Coordenades UTM

El Mas de BertranPartida

Situat proper al Mas del CochsAdreça (precisió a la localització)

Finca ubicada al pla. El mas està envoltat del conreu de la finca, l’avellaner.
En aquesta mateixa finca hi ha un maset, de dimensions reduïdes, Maset
Garriga.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, pel que fa a l’estructura, però l’estat de l’arrebossat de la
façana està deteriorat.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas 4, núm 5137b
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,3245 Ha

121,60 m2

203,32 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 019

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 8 Parcel·la 2

43147A008000020000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona i és per camí.
Baixant per la Riera agafarem el camí del Burguet fins arribar al camí dels veïns de Bertran.
Entrarem per un camí a mà dreta.

-

S’han realitzat reformes posteriors.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Funedo (mas)
Mas Bertran (partida)
Camí del Burguet (camí)
Camí dels veïns del Bertran (camí)
Mas del Cochs (mas pròxim)
Riera de La Selva (riera)

MAS DE FONTANALS 08002

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE BANUS (xalet)Denominació / Topònim 08007

Construcció del segle XX, anys 50.

Segle XX

-

Xalet

Explotació agrícola

Construcció de planta baixa i terrat, on la coberta és un terrat accessible.
En el centre de la part posterior adossat hi té un cos més elevat que el cos principal.
Les façanes estan pintades de color blanc, però la pintura esta deteriorada i en alguns trams s’ha desprès juntament amb
l’arrebossat deixant a la vista el parament de totxana. En alguns trams de les façanes es veuen capes de ciment. Les obertures
estan totes decorades amb totxo.
A la  part  superior  de  la  porta  d’accés  al mas  hi  ha  una majòlica  amb la  imatge de  “Nuestra Señora  de Pared-Delgada,
octubre 1955”. Damunt d’aquesta imatge hi ha una petita coberta amb teules, de la qual el revers es vesteix amb rajoles de
ceràmica amb tonalitats blaves i blanques.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició. Destacant la
majòlica amb l’imatge de “Nuestra Señora de Pared-Delgada, octubre 1955”, la petita coberta de teules situada damunt de la
imatge, la qual té el revers amb rajoles de ceràmica amb tonalitats blaves i blanques, i la barana del terrat.

x-346562,2731;     y-4565033,7480Coordenades UTM

El Mas de BertranPartida

Situat al costat del Mas del Cochs i damunt del Mas del MetgeAdreça (precisió a la localització)

El  mas   esta   situat   enmig    d’un   gran   terreny   sembrat,   i    es   troba
envoltat per una sèrie de grans xiprers.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació del mas és regular – malament. La construcció conserva l’estructura, però
mostra signes evidents de deteriorament atès l’abandonament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 4, núm 5135
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,0497 Ha

50,45 m2

75,74 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 020

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 8 Parcel·la 7

43147A008000070000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és per carretera i per camí. Sortint de la Selva, baixant per la carretera de Vilallonga
fins a la Creu Blanca. En aquest punt ens endinsarem pel camí fins arribar a la riera, on ens
desviarem cap a l’esquerra fins que trobem un camí a mà dreta.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.
La imatge de “Nuestra Señora de Pared-Delgada, octubre 1955” esta protegida, amb la protecció dels valors d’un element
aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Banus (mas)
Mas Bertran (partida)
Carretera Vilaplana (carretera)
Creu Blanca (creu)
camí dels veïns de Bertran (camí)
Mas del Cochs (mas pròxim)
Mas del Metge (mas pròxim)
Riera de la Selva (riera)

MAS DE BANUS (xalet) 08007

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE COCHSDenominació / Topònim 08060

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció estructurada en planta baixa, primer pis i porxo. Gairebé tot el mas està envoltat d’una porxada, tant en
planta baixa com en primer pis, la qual va ser construïda en una reforma posterior. Part de les pilastres de la porxada en la
façana principal estan recobertes d’heura.
La façana principal està pinada de tonalitats rosades – ataronjades, mentres que la resta són blanques. En la façana
principal s’observen petits signes de deteriorament, i en la part superior s’hi poden observar diversos desprendiments
de l’arrebossat que deixen a la vista el parament de maons. A la part posterior i laterals l’arrebossat i pintura estan deteriorats i
es poden observar les diferents obres, reformes,  que s’han anat realitzant. Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.

x-346419,2567;     y-4564973,4219Coordenades UTM

El Mas de BertranPartida

Situat proper al mas de FontanalsAdreça (precisió a la localització)

El mas es troba envoltat d’arbres, i del conreu del finca: avellaners i fruiters.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació pel que fa a l’estructura és aparentment bo, respecte les façanes: la façana
principal es conserva millor que la resta, però en general presenten signes de deteriorament deixant a la
vista el parament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 4, núm 5135
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,8383 Ha

203,74 m2

458,62 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 021

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000300300CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 8 Parcel·la 60

43147A00800060000DG

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Baixant per la Riera de la Selva, i agafant un camí a mà esquerra.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Ha patit diverses reformes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Cochs (mas)
Mas Bertran (partida)
Mas de Funedo o Fontanals (mas pròxim)
Mas del Metge o Pascual (mas pròxim)
Mas de Banus (mas pròxim)
Riera de la Selva (riera)

MAS DE COCHS 08060

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL METGE (Mas del Pasqual)Denominació / Topònim 08079

Probablement 1895, data escrita en la capçalera de la barana en la planta superior.

finals del segle XIX

Modernista (goticitzant)

Mas

Habitatge - mas

Edifici de planta rectangular amb la coberta plana. La façana principal és la que està menys modificada, tot i que es traslladà la porta central
cap  al  lateral  esquerra.
En la façana principal es pot apreciar la imitació de carreus, i els relleus en les diverses obertures. Al costat dret de la porta, i
entre les obertures de planta baixa hi ha dos pedrissos. En la planta superior hi ha una terrassa, la qual en la façana principal té
una barana amb motius geomètrics, i en la capçalera s’hi observa mig esborrat l’any 1895, probablement l’any de la construcció, damunt
d’aquest hi ha una campana.
Els relleus de les obertures de la part inferior són lineals, amb els acabaments florals, mentre que en els obertures superiors el
relleu és més complexa, amb forma de cortina i finalitza amb imatges d’animals. Els ampits de les finestres del primer pis estan
decorats amb mènsules i amb trencaaigües goticitzants. Sota la barana hi ha relleus simulant mènsules.
La resta de façanes del mas són més simples, pintades d’un color rosat claret amb les obertures emmarcades de color blanc.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas,, per la seva estructura i composició.
Destacant la  façana principal,  la  imitació dels carreus, els relleus al voltant de les obertures, els pedrissos, la campana....
El mas té un gran interès històric, donat que la seva data de construcció és de finals del segle XIX, 1895.

x-346831,0907;     y-4564851,0597Coordenades UTM

El Mas de BertranPartida

Ubicat en el  camí de Mas Bertran, proper al Mas de MestretAdreça (precisió a la localització)

Finca de grans dimensions situada a la plana, el qual es troba vorejat de grans
plataners, moreres i algun pi.
Com a conreu predominant destaca l’avellaner, també hi ha productes d’horta.
Adossat al mas hi ha un magatzem, i proper una nau agrícola.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, l’estat de les façanes és bo no presenta signes de
deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/molt alt

pas 5, núm 5173
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

13,3390 Ha

244,36 m2

534, 32 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 022

PB + IINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000300400CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 8 Parcel·la 79

43147A008000790000DZ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint de La Selva en direcció a Vilallonga. En arribar a l’altura de La Creu Blanca, deixarem la carretera i ens endinsarem pel
camí, fins a la Riera. Passada la Riera seguirem recte el camí que ens durà cap al mas.Part del camí és particular.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

S’han realitzat algunes reformes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

A més, el mas està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Pascual

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                     La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els  masos  de  la Selva”,  alumnes  de
8è del C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp,
Sant Jordi 1990.

Topònims Mas del Metge (mas)
Mas Bertran (partida)
Carretera de Vilallonga (carretera)
La Creu Blanca (creu de terme pròxima)
Riera de La Selva (riera)
Camí de veïns de Bertran (camí)
Camí del Mas de Mestret (camí pròxim)
Mas de Mestret (mas pròxim)
Mas de Banus (mas pròxim)

MAS DEL METGE (Mas del Pasqual) 08079

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MESTRET (Mas Salvador o Mas Vilella)Denominació / Topònim 08081

Probablement 1870, aquesta data figura gravada en la xapa que recobreix la porta d’entrada. Hi ha la possibilitat
que hi hagués una construcció anterior i que aquesta sigui la data d’una reforma.

Segle XIX

-

Mas

Mas

Construcció estructurada en planta baixa, primer i segon pis, amb la coberta de teula àrab a dos aiguavessos.
En la façana principal, en la part central, hi ha la porta d’accés que està encapçalada per un arc escarser, i damunt
d’aquesta en la primera planta hi ha un balcó. En la porta es pot veure gravada en la xapa la data 1870, existeix la
possibilitat de que el mas fos construït abans d’aquesta data i que aquest any fos l’any de la reforma. A cada costat del balcó hi
ha una finestra. Les finestres de la segona planta són d’arc rebaixat. Les façanes estan pintades de color blanc, però
en alguns trams esta deteriorada deixant a la vista restes de diversos arrebossats.
Al lateral esquerra del mas hi ha una piscina i un xalet de dimensions considerables, amb porxos i una galeria d’arcs de mig punt.

Molt a prop del mas hi ha unes naus on hi havia l’antiga granja i els tallers de fabricació de maquinària. Actualment
són utilitzades com a magatzems.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per  la seva composició i estructura.
Destacant la porta d’arc escarser i les obertures de l’ultima planta d’arc rebaixat. També destacar la xapa de la porta on hi
ha gravat l’any 1870, fet que dona al mas a part d’un interès arquitectònic també un interès històric.

x- 347310,2837;     y-4565027,4464Coordenades UTM

El Mas de BertranPartida

Ubicat en el camí del Mas de Mestret, proper al mas del MetgeAdreça (precisió a la localització)

Finca de grans dimensions, situada a la plana.
Davant el mas hi presideixen plataners de dimensions monumentals, mentre que a la part
lateral esquerra i posterior hi ha grans pins i xiprers.
Com a conreu destacar l’avellaner.
Molt  a prop  del mas  hi  ha una altra construcció i unes naus.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és regular, les façanes presenten signes de deteriorament en general i en tot
l’arrebossat,  en la part lateral esquerra de la façana principal s’hi observa un esquerda.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 743, núm 526
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

23,9184 Ha

227,74 m2

683,32 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 023

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002400200CF46F Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 8 Parcel·la 81

43147A008000810000DS

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí. Part del camí és particular.
Sortint de la Selva en direcció Vilallonga, en arribar a l’altura de la Creu Blanca, deixarem la carretera i ens endinsarem pel
camí, fins a la Riera. Passada la Riera ens desviarem cap a la dreta, on seguírem el camí sempre a l’esquerra fins arribar al
mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

A més, el mas està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Vilella

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala   1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
Atesa la gran quantitat de superfície construïda en cap cas es permetrà l’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                    La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-“Els masos  de  la Selva”, alumnes  de
8è del C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant
Jordi 1990.

Topònims Mas de Mestret (mas)
Mas Bertran (partida)
Carretera de Vilallonga (creu)
La Creu Blanca (creu del terme)
Riera de la Selva (riera)
Camí del Mas de Mestret (camí d’accès al mas)
Camí del Terme de la Font (pròxim al mas)

MAS DE MESTRET (Mas Salvador o Mas Vilella) 08081

IMATGES

Informant Monste Soronellas
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MIARNAUDenominació / Topònim 09011

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Masia de planta rectangular amb la coberta de teula d’un sol aiguavés, part de la teulada té una barballera de força volada.
Estructurat en planta baixa i primer pis, adossat al mas hi ha un cos de dimensions més petites d’una sola planta.
A la part frontal hi ha un rafal i al lateral n’hi ha un altre, rafals fets posteriorment amb la teulada de fibrociment.
Totes les obertures són de llinda planta i estan reixades. La porta d’accés al mas es troba sota un dels rafals, entre la porta
hi ha dos pedrissos un a cada banda.
Les façanes del mas presenten diverses capes d’arrebossats, no hi ha una acabat uniforme.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacant la barballera conservada.

x-347164,4333;     y-4564200,3511Coordenades UTM

ParetdelgadaPartida

Ubicat al camí de l’Ermita, sota mateix de l’Ermita de ParetdelgadaAdreça (precisió a la localització)

Al voltant del mas hi ha diverses construccions i una nau agricola.
El mas està envoltat de petits jardins, i en un dels rafals hi ha jardineres.
Té una bassa (piscina) rectangular i diversos magatzems al voltant.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que la façana presenta diferents trams arrebossats.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 6, núm 5026
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,9592 Ha

154, 40 m2

194, 39 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 024

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 9 Parcel·la 11

43147A009000110000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint de La Selva, baixant per la carretera de Vilallonga fins arribar a l’Ermita de Paretdelgada. En
aquest punt seguirem el camí de l’ermita i sota de l’Ermita trobarem el mas.

Situat proper a la carretera de Vilallonga del Camp, TV-7223 i de la Riera de La Selva. Afectat per
les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Roerdenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual construït.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Miarnau (mas)
Paretdelgada (partida)
Carretera Vilallonga (carretera)
Camí de l’Ermita (camí)
Ermita de la Mare de Déu de Paretdelgada (ermita)
Mas de Macià (mas pròxim)
el camí de la Montoliva (camí pròcxim)

MAS DE MIARNAU 09011

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MACIÀ (Mas del Pau)Denominació / Topònim 09021

-

-

-

Mas

Habitatge i explotació agrícola

Mas reformat, la  construcció  original  únicament  tenia  una  planta,  posteriorment   s’ha  anat ampliant  tant en  superfície  com
en altura. Actualment el mas està estructurat en planta baixa i primer pis, i adossat al mas hi ha un magatzem d’una planta, on
la coberta és una terrassa amb balustres a la barana. A la part dreta hi ha tot un seguit de rafals, mentre que al costat del mas hi
ha un fogons, una pica de pedra i un safareig.
Totes les obertures són de llinda plana i estan emmarcades amb un color granate, i algunes tenen reixes.
L’arrebossat de la façana es d’un color rosat i està en bon estat de conservació.
En la part posterior del mas encara queden restes de les parets de l’antiga bassa, amb una canal de pedra picada de un gran
interès.
Proper al magatzem, abans d’arribar al mas a mà esquerra hi ha un galliner.

Arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.
Un altres elements d’interès a desctacar són les restes de la bassa i la canalera de pedra picada.

x-347379,9892;     y-4564185,2877Coordenades UTM

ParetdelgadaPartida

Situat proper al mas de MiarnauAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat d’arbrat.
En la finca el conreu que predomina és l’avellaner, però també hi ha horta.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 6, núm 5206
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,5565 Ha

269,48 m2

398,31 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 025

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 9 Parcel·la 21

43147A009000210000DJ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva, baixant per la carretera de la Selva – Vilallonga fins arribar a l’altura de l’Ermita Paret Delgada, on
seguirem pel camí de l’Ermita. Agafarem la segona entrada a mà dreta, on hi haurà el camí que ens durà al mas.

Proper a la carretera de Vilallonga i a la Riera de La Selva. Afectat per
les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Reformada, el mas conserva l’estructura original i s’ha aixecat un pis del mas originari.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

La canalera de pedra picada també és un element protegit, amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Roerdenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura. Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus
establertes pel RD 368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Macià (mas)
Paretdelgada (partida)
Carretera de Vilallonga (carretera
Camí de l’Ermita (camí)
Mas Miarnau (mas pròxim)
mas dels Ous (mas pròxim)
Ermita de la Mare de Déu de Paretdelgada (ermita)
mina de Constantí  (mina)

MAS DE MACIÀ (Mas del Pau) 09021

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DELS OUSDenominació / Topònim 09046

Probablement del segle XVIII

Segle  XVIII

-

Mas

-

Construcció de pedra amb ampliacions i reformes fetes  amb totxana. Estructurat en planta baixa, primer pis i porxo.
Annexat al mòdul principal hi ha un cos adossat ortogonalment, en el qual la planta baixa és de pedra i en la part superior
i predomina totxana.
Totes les obertures són rectangulars, menys algunes que estan encapçalades per arcs escarsers a sardinell de maó o bé arcs de
maó pla. Destacar la gran llinda de pedra de la porta, així com els brancals del mateix material.
El parament original del mas és de pedra, però els trams reformats o nous estan fets amb totxana, algunes parts de les façanes
presenten restes d’arrebossat o ciment.
Al costat del mas hi ha diversos coberts (magatzems, corrals ...), algun està amb la teulada parcialment ensorrada.
Adossat al mas hi ha una bassa rectangular amb batedores per fer la bugada.
A la vora de les naus que resten propers al mas, les quals havien estat les granges de la finca, s’hi torbem algunes peces
de pedra.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.
Destacant els materials originals, el parament de pedra, les obertures encapçalades per arcs escarsers a sardinell de maó i la
llinda i brancals de pedra de la porta principal.

Un altre element d’interès són les batedores de la bassa.

x-347184,6504;     y-4563980,6616Coordenades UTM

ParetdelgadaPartida

Situat proper a l’Ermita de Déu de Paretdelgada.
Pròxim al mas Contijoch i al mas Martinet

Adreça (precisió a la localització)

L’entorn del mas és el conreu de la finca, part del terreny està actualment
sembrat.
Al voltant del mas hi ha diversos tipus d’arbrat.
Molt proper al mas resten les naus del que havien estat granges.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació del mas és aparentment bo - regular.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/moderat

pas 6, núm 5207
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,3875 Ha

189,19 m2

357,57 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 026

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001400200CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 9 Parcel·la 46

43147A009000460000DR

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva, baixant per la carretera de Vilallonga, en l’Ermita de Paretdelgada entrarem cap a dins l’Ermita i agafarem
el camí que tira avall cap al camí Travesser. Agafarem el primer camí a mà dreta fins arribar al mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Reformada en diferents moments.
S’aprecia fàcilment una ampliació de totxana que deu ser dels anys 60 o 70.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Les batedores de la bassa són elements protegits, amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Roerdenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura. Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus
establertes pel RD 368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas dels Ous (mas)
Paretdelgada (partida)
Carretera de Vilallonga (carretera)
Camí de l’Ermita (camí)
Ermita de la Mare de Déu de Paretdelgada (ermita)
Mas de Barrufet (mas pròxim)
Mas de Tallapedra (mas pròxim)
Camí de la Montoliva (partida i camí pròxim)

MAS DELS OUS 09046

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MAGINETDenominació / Topònim 09051

Probablement 1896, data escrita en la part superior de la porta de ferro, que dona accés a la zona del
mas.

Finals segle XIX

-

Mas

Explotació agrícola

Mas de planta rectangular, de pedra amb coberta de teula a dues vessants de poca pendent. Estructurat en planta baixa, primer
pis i porxo, i a banda i banda del mas, adossat, s’observa el que eren els corrals i galliners.
En la façana principal la porta és d’arc escarser, les obertures de la primera planta són de llinda plana, mentre les
obertures del porxo són d’arc de mig punt, i algunes estan tapiades. Destacar un rellotge de sol a la part superior a la dreta.
A lateral dret en el porxo hi ha quatre arcades de mig punt, dues de les quals estan tapiades. Mentre en la façana
posterior totes les obertures són de llinda plana. A la part dreta del mas, en els cossos adossats, hi ha dues grans arcades de
mig punt en planta baixa.Les façanes presenten restes d’arrebossats, de diferents époques.
Adossat al mas hi ha una bassa.
Abans d’arribar a la construcció hi ha una porta de ferro que permet l’accés a la zona del mas, i en la part superior hi l’any 1896,
probablement la data de construcció.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.
Destacant els materials originals, com la calç, la porta d’arc escarser, les obertures del porxo d’arc de mig punt i les arcades
de mig punt del cos lateral.  Així com la porta de ferro que permet l’accés al mas, on hi ha l’any 1896.

x-346973,9428;     y-4564029,0850Coordenades UTM

ParetdelgadaPartida

Ubicat proper al mas dels Ous i al mas del BarrufetAdreça (precisió a la localització)

Al   voltant  del  mas  hi   ha   palmeres,  mentre  que   en   l’entorn   més
ampli destaca el conreu de la finca, els avellaners.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular. Mostra signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas 6, núm 5208
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,3993 Ha

335,99 m2

837,03 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 027

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000800800CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 9 Parcel·la 51

43147A009000510000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint de La Selva, baixant per la carretera de Vilallonga fins a l’altura de Macresac, on seguirem el camí de la
Montoliva. Agafarem el cinquè camí a mà dreta, trobarem el mas abans d’arribar al mas dels Ous.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Es poden apreciar diferents reformes del mas.
Núm expedient, 72/06, reparació coberta del mas.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

La porta de ferro que dóna accés al mas on hi ha l’any 1896, al ser un element que data el mas, és un element protegit, amb la
protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Maginet

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Roerdenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

Agrari, residencial, educació en el lleure, turisme rural, hoteler, habitatge d’ús turístic i residència de la tercera edat,
centres de rehabilitació i altres equipaments i serveis comunitaris.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada cas, complint la
normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els masos de la Selva”, alumnes de 8è del
C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant
Jordi 1990.

Topònims Mas de Maginet (mas)
Paretdelgada (partida)
Carretera de Vilallonga (carretera)
Camí de la Montoliva (camí)
Mas dels Ous (mas pròxim)
Mas de Barrufet (mas pròxim)
Mas de Tallapedra (mas pròxim)
Ermita de la Mare de Déu de Paret Delgada (ermita)

MAS DE MAGINET 09051

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE L’APOTECARI (Mas de les Creus)Denominació / Topònim 09053

-

-

-

Mas

-

Construcció de pedra i totxana, la qual està formada per un cos principal, que seria el mas original fet de pedra i amb la coberta a dues
vessants, i diversos cossos adossats al mas principals destinats a magatzems, corrals.... Les construccions adossades són de diferents
materials i  composició segons  l’època de  construcció. El mas  esta estructurat  en planta  baixa, primer pis i porxo.
Les obertures del mas presenten diferents tipus d’arc: escarser, apuntat o carpanell. La portat d’accés al mas és d’arc carpanell de totxana i
part dels brancals són de pedra. Als costats de la porta hi ha uns pedrissos.
Les façanes presenten diferents textures dels diversos materials emprats a l’hora de construir l’edifici. En alguns trams hi ha restes
d’arrebossats de diferents èpoques, i a sobre la porta d’accés es veuen restes d’arrebossat i pintura de color blau.
A la façana principal, a la banda dreta, trobem les restes d’un rellotge de sol, en el qual no s’arriben a apreciar els números.
En  el  cos  adossat  al  mas  de  totxana, formant  un  angle  de  90º, hi  ha  una  obertura en  planta baixa  que dóna  accés  a la
part posterior del mas.
Destacar un seguit de mènsules que hi ha en la part posterior del mas.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas en si, per la seva estructura, composició.
Destacant els diferents tipus d’arc de les obertures, d’arc escarser, apuntat o carpanell; la porta d’accés d’arc carpanell
de totxana  i  amb part  dels brancals  de  pedra.
Un altre element d’interès són les restes d’un rellotge de sol en la façana principal, i els pedrissos al costat de la porta.
També és interessant el parament de pedra de la construcció original, així com els materials originals i la composició de
les façanes.

x-346942,5006;     y-4564322,4856Coordenades UTM

ParetdelgadaPartida

Situat proper a l’ermita de Paretdelgada, en la carretera de VilallongaAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha diverses moreres. El mas esta envoltat del conreu
de la finca, on hi predomina l’avellaner i també s’hi pot trobar
productes d’horta.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular, les façanes mostren alguns signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas 6, núm 5207
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

5,5958 Ha

303,05 m2

530,97 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 028

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 9 Parcel·la 53

43147A009000530000DJ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva, baixant per la carretera de Vilallonga i abans d’arribar a l’Ermita de Paretdelgada
trobarem un camí a mà dreta que ens portarà al mas.

Proper a la carretera de Vilallonga i a la riera de La Selva.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

S’han realitzat diverses reformes adossant cossos al mas de pedra original.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original, tenint en compte les diferents èpoques
constructives.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Roerdenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                  La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de l’Apotecari (mas)
Paretdelgada (partida)
Carretera de Vilallonga (carretera)
Ermita de la Mare de Déu de Paretdelgada (ermita)
Mas de Maginet (mas pròxim)
Mas de Miarnau (mas pròxim)
camí de la Montoliva (camí pròxim)
camí de l’Ermita (camí pròxim)
la Creu Blanca (creu de terme)

MAS DE L’APOTECARI (Mas de les Creus) 09053

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS CONTIJOCHDenominació / Topònim 09075

Construcció del  segle XX

Segle XX

-

Mas

Mas

Mas estructurat en planta baixa i primer pis, amb la coberta de teula a quatre aigües. Adossat al mas, al lateral dret hi ha un cos
d’uns sola planta amb la coberta d’un sol aiguavés, el qual esta destinat a magatzem.
En la part frontal del mas hi ha un rafal, que manté l’estètica del mas.
Totes les obertures del mas, repartides per les façanes en les dues plantes, són de llinda plana i les de la planta baixa
tenen una reixa blanca.
Totes les façanes estan pintades de blanc amb un sòcol de color gris clar.
Part del mas esta envoltat per una parra. Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el conjunt del mas, per la seva estructura i composició

x-347314,7029;     y-4563911,5100Coordenades UTM

ParetdelgadaPartida

Situat en el camí de l’Ermita, sota el Mas dels OusAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat del conreu de la finca, predominant l’avellaner, també
s’hi troba horta i vinya.
Al lateral del mas, molt proper hi ha una bassa.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment molt bo, no hi ha signes de deteriorament a simple vista.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 6, núm 5207
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,9833 Ha

136,112 m2

180 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 029

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 9 Parcel·la 75

43147A009000750000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i per camí.
Sortint de La Selva, baixant per la carretera de Vilallonga, fins arribar a l’Ermita de Paretdelgada, on agafarem
el camí de l’Ermita i sota el mas dels Ous trobarem el mas de Contijoch.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han d’anar
encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Contijoch (mas)
Paretdelgada (partida)
Carretera de Vilallonga (carretera)
Camí de l’ermita (camí)
Ermita de la Mare de Déu de Paretdelgada
(ermita)
Mas dels Ous (mas pròxim)

MAS CONTIJOCH 09075

IMATGES

Informant Montserrat Masdeu Contijoch
Josep Maria Andreazini Fonts
Josep Agustench
(G d t i i l)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LES RANESDenominació / Topònim 10033

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de totxo i totxana formada per dos cossos. El cos principal esta estructurat en planta baixa primer pis i terrat,
i adossat aquest hi ha una altre cos de planta baixa i terrat.
En la façana principal, en el cos més alt, hi ha tres obertures per planta estructurades de manera simètricament, on
les centrals ocupen el lloc de la porta d’accés en planta baixa i un balcó en primer pis. Totes aquestes obertures
són rectangulars. En la part posterior hi ha dues obertures també rectangulars, una per planta.
El mòdul adossat té dues portes, una en la façana principal de llinda plana, i la de la façana lateral és de arc carpanell.
Al lateral esquerra hi ha les restes d’un rafal sense coberta, l’estructura del rafal esta envoltada de vegetació.
En el cos principal, la façana principal està arrebossada i pintada d’un color ocre amb els marcs de les obertures i els
escaires de color blanc, igual que la façana posterior.
En el cos secundari la façana principal està pintada amb tonalitats rogenques.
En general, l’arrebossat presenta signes de deteriorament en algunes parts deixant a la vista el parament de les façanes.

Arquitectònicament i històricament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.
Destacant els materials originals i la composició de la façana principal.

x-346289,8861;     y-4564099,5042Coordenades UTM

Camí de la Mare de DéuPartida

Situat  al  camí  de  la  Montoliva,  davant del Mas  de  Cristià,  proper a
l’empresa Macresac

Adreça (precisió a la localització)

Mas  envoltat  d’arbrat.  En  la  part   frontal  els   arbres  estan  situats  més
pròxims al mas. En la part posterior hi ha un pou i una bassa.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que algunes parts de les façanes presenten
deteriorament i desprendiments.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 6, núm 5210
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,2735 Ha

93,95 m2

169,48 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 030

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000800700CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 10 Parcel·la 33

43147A010000330000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint  de  La  Selva,  agafant   la   carretera  de  Vilallonga,  fins  arribar  a  la  fàbrica de  Macresac,
on agafarem el camí de Montoliva. El segon camí a mà dreta ens durà al mas.

Proper a l’empresa Macresac.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de les ranes (mas)
Camí de la Mare de Déu (partida i camí)
Carretera de Vilallonga (carretera)
Camí de la Montoliva (camí)
Mas Cristià (mas pròxim)
Sant Nicolau (santuari)
La Creu Blanca (creu de terme)

MAS DE LES RANES 10033

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE TALLAPEDRADenominació / Topònim 10091

La construcció original probablement, per l’estructura conservada,  devia ser de començaments del
segle XX.

Inicis del segle XX

-

Mas

Habitatge i Explotació agrícola

Construcció planta irregular formada per diferents cossos de diferents alçades. El cos principal està estructurat en planta baixa,
primer pis i golfes, mentre hi ha un cos a 90º el qual esta estructurat una part en planta baixa i primer pis, i l’altre en planta
baixa i terrat.
Les obertures de la part superior, de les golfes, i algunes de les altres plantes són d’arc escarser, mentre que la
resta d’obertures són rectangulars. Algunes obertures tenen porticons, d’altres persianes, i en la planta baixa n’hi ha de reixades.
En l’acabat de les façanes destaquen dues tonalitats ben diferenciades: l’arrebossat de monocapa d’un color groguenc i la paret
de totxo de color marró clar.
Recentment el mas ha estat totalment rehabilitat i s’ha fet una ampliació del que era antigament el mas. De l’antiga masia
només es conserva part de l’estructura. La reforma ha alterat la composició simètrica i harmònica de l’edifici original, i
haperdut l’aspecte del mas original.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, els elements conservats, per la
seva estructura, composició i materials originals.
Històricament també és interessat per ser un dels masos d’inicis del segle XX.

x-346875,6199;     y-4563846,1023Coordenades UTM

Camí de la Mare de DéuPartida

Situat  al camí  de la Montoliva, molt proper al Mas de Barrufet i davant
del Mas Maginet

Adreça (precisió a la localització)

En l’entorn del mas hi ha absència de gran arbrat. Al voltant hi ha
el conreu de la finca, on predomina l’avellaner.
Proper al mas hi ha una bassa petita circular, que abans devia ser
el safareig.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, donat la reforma molt recent.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/moderat

pas 6, núm 5208
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,4514 Ha

143,43 m2

344,77 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 031

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 10 Parcel·la 91

43147A010000910000DF

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de la Selva, baixant per la carretera cap a Vilallonga fins arribar a Macresac, on agafarem el camí de Montoliva.
Seguirem pel camí de Montoliva fins arribar a l’altura del Mas de Maginet, on agafarem el camí a banda dreta.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Recentment ha estat totalment rehabilitada, i s’ha fet una ampliació.
Núm. expedient: 170/00, rehabilitar i ampliar masia existent i 172/00, reformes interiors de la masia
(hi ha documentació gràfica)

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han d’anar
encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, donat que hi ha hagut una gran intervenció, les intervencions
futures només poden conservar el que ja existeix.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Tallapedra (mas)
Camí de Mare de Déu (partida)
Carretera de Vialallonga (carretera)
Camí de la Montoliva (camí)
Mas de Barrufet (mas pròxim)
Mas de Maginet (mas pròxim)
Mas dels Ous (mas pròxim)
la Mare de Déu de Paret Delgada (ermita)
Mina de Tallapedra (mina)

MAS DE TALLAPEDRA 10091

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE BARRUFETDenominació / Topònim 10095

Probablement construcció dels anys 60, per l’aspecte actual.

Anys 60

-

Mas

Explotació agrícola

Masia de planta rectangular i amb la coberta de teula plana. Estructurada en planta baixa i primer pis. Reformada cap a finals
dels anys 70.
A l a façana principal, a la banda dreta, hi ha un rafal fet de pilastres de totxo vermell damunt de la qual s’hi ha construït
una terrassa amb una barana feta de totxo jugant amb elements geomètrics. Les bigues de fusta del rafal, estan pintades
del mateix to verdós que les finestres i la porta.
La porta d’entrada és de fusta, i l’arc esta emmarcat amb un aplacat de pedra d’Alcover, igual que el sòcol del mas.
Les finestres i la resta de portes són rectangulars, i la carpinteria i persianes estan pintades de color verd, el qual
destaca sobre el blanc de la façana.

Històricament com a elements d’interès és el mas, sense cap element a destacar ja que ha estat molt reformada i no manté
elements originals.

x-347021,0162;     y-4563780,5916Coordenades UTM

Camí de la MontolivaPartida

Situat  al  camí de la Montoliva, molt  proper  al  Mas de  Tallapedra i el
Mas dels Ous

Adreça (precisió a la localització)

Mas envoltat per alguns pins i alguna palmera, i en la part posterior hi
ha el conreu de la finca, avellaners.
Al costat del mas hi ha bassa de dimensions bastant grans i un
petit corral.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 7, núm 5129
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,4938 Ha

116,56 m2

204,31 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 032

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001400300CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 10 Parcel·la 95
43147A0100009100000D

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Baixant per la carretera cap a Vilallonga fins arribar a Macresac. A partir d’aquí seguirem el camí de la Montoliva,
fins a l’altura del mas dels Ous, on a mà dreta trobarem  el camí a través del qual accedim al mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat molt reformat, probablement cap a finals dels 70.
Al 1990 hi va haber una refomra de la cuina i el rafal. Núm. expedient 48/90.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Barrufet

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han d’anar
encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Barrufet (mas)
Carretera de Vilallonga (carretera)
Camí de la Montoliva (partida i camí)
Mas de Tallapedra (mas pròxim)
Mas dels Ous (mas pròxim)
Mas de Maginet (mas pròxim)
Ma de Barcelona (mas pròxim)
Mina de Paretdelgada (mina pròxima)

MAS DE BARRUFET 10095

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE BARCELONA / Mas de BojóDenominació / Topònim 10121

Probablement de la dècada de 1930, pel tipus de construcció.

Primera meitat del segle XX

-

Mas

Habitatge

Mas construït  sobre els  anys 30, amb  reformes  posteriors, les  quals han anat modificant l’estat i composició del mas.
Construcció estructurada en planta baixa i primer pis, amb la coberta plana.
A la part central de la façana, hi ha un petit porxo amb teulada a dues vessants que cobreix la porta principal del mas. A
la part posterior del mas hi ha diversos cossos adossats i tots estan arrebossats amb ciment.
Al lateral esquerra hi ha un magatzem, mentre que a l’altra banda hi ha un safareig cobert.
Totes les obertures són rectangulars i algunes estan reixades.
La façana principal i les laterals estan pintades de blanc, però presenten signes d’envelliment. Històricament com a elements d’interès és el mas en si, sense cap element a destacar.

El mas és interessant per la seva data de construcció, més que a nivell arquitectònic, ja que les posteriors reformes n’han
modificat l’estat original.
Únicament destacar el gran pi situat davant del mas.

x-347061,2572;     y-4563453,8644Coordenades UTM

Camí de les BerengueresPartida

Ubicat proper al Mas de Paumaninya i Mas del BarrufetAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha un pi de dimensions monumentals, al voltant hi ha algun arbre.
Proper al mas trobem un magatzem i una granja de gallines.
Com a conreus de la finca hi destaquen els avellaners recent plantats i els olivers.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que hi ha signes de deteriorament en les façanes.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 7, núm 5130
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

5,6894 Ha

311,86 m2

461,02 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 033

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001900100CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 10 Parcel·la 121

43147A010001210000

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i es per camí.
Des de la Selva, baixant pel camí de Perafita fins arribar a la bifurcació amb el camí de les Berengueres, on seguirem el camí
de les Berengueres fins a trobar un altra bifurcació on agafarem el camí de l’esquerra. En aquest camí a dreta trobarem el
mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

S’han realitzat diverses reformes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han d’anar
encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Barcelona (mas)
Camí de les Berengureres (partida i camí)
Camó de Perafita (camí)
Camí Travesser (camí pròxim)
Mas de Paumaninya (mas pròxim)
Mas del Barrufet (mas pròxim)

MAS DE BARCELONA / Mas de Bojó 10121

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL MARTRIDenominació / Topònim 11003

1904

Principis del S. XX

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció estructurada en planta baixa i pis, amb la coberta plana. Adossat al lateral esquerre hi ha un cos d’una única planta i
de més dimensió, antigament destinat a magatzem.

La façana principal del volum original de PB+I, està composada per una porta d’accés en planta baixa i centrada; i per dues
obertudes rectangulars situades simètricament en la primera planta. El cos annex consta d’unes grans obertures en planta baixa.

Com a elements d’interès és el mas en si, per la seva estructura i composició; i una bassa-safareig annexa al mas que també
es conserva íntegrament.

x-345935,6625;   y-4563686,8499Coordenades UTM

Camí de PerafitaPartida

Ubicat al camí de les Berengueres a l’altura del Mas de Tudela.Adreça (precisió a la localització)

Davant del mas i molt proper hi ha diferents elements: una petita construcció que
sembla ser una caseta d’eines o un magatzem, un rafal amb taules i bancs i una
petita bassa rectangular amb batedores.
En la part posterior del mas hi ha el conreu de la finca, que és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 19-04-2013

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és molt bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 7, núm 5125
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,6469 Ha

127,9 m2

155 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 034

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 11 Parcel·la 3

43147A011000030000

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de Perafita fins a la bifurcació amb el camí de les Berengueres, on
seguirem pel camí de les Berengueres i agafarem el primer camí a mà dreta.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Reforma no important l’any 1960. Al 2005 també es van realitzar reformes.
Núm. expedient 240/05.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han d’anar
encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Martri (mas)
Camí de Perafita (partida i mas)

PRÒXIMS
Mas de Tudela (mas)
Camí de les Berengueres (camí)

MAS DEL MARTRI 11003

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE SERENYANADenominació / Topònim 11061

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Mas actualment deshabitat, on la part frontal està estructurada en planta baixa i terrat, mentre que la part posterior consta
de planta baixa i una planta. Al lateral esquerra té un rafal adossat, en la part posterior d’aquest hi ha una muntanya de runa.
En les façanes laterals s’observen algunes parts despreses.
En la façana principal, les obertures de la planta baixa són rectangulars i en la part superior estan emmarcades amb
rajoles fent l’acabament amb forma de rombe. La resta d’obertures també són rectangulars però no tenen cap tipus de detall.
En el lateral dret hi ha una canalera de terrissa a destacar.
La façana principal i la lateral esquerra estan arrebossades i pintades d’un color ocre, però hi ha desprendiments deixant a
la vista el parament de la façana, també hi ha parts cobertes amb ciment. En general les façanes presenten signes
de deteriorament.

Històricament com  a  elements  d’interès és  el  mas, per la  seva  estructura  i  composició, i per la seva antiguitat.
Destacant  les  obertures  de  la  planta  baixa  i la canalera de terrissa.

x-347096,2227;     y-4562801,2961Coordenades UTM

Camí de PedrafitaPartida

Situat al camí de Pedrafita, molt proper al mas de PaumaninyaAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat d’arbrat, amb un cobert davant mateix.
Molt proper hi ha una piscina prefabricada amb gespa artificial.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aperentment regular - dolent, s’observen signes de deteriorament evidents
tant en les façanes com obertures.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 8, núm 5169
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,4084 Ha

125,63 m2

180,27 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 035

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 11 Parcel·la 61

43147A011000610000DQ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de Perafita, en la bifurcació amb el camí de les Berengueres seguirem
pel camí de Pedrafita, i l’entrada a mà esquerra abans d’arribar al camí Ral ens durà al mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han d’anar
encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Serenyana (mas)
camí de Pedrafirta (partida i camí)
Camí de les Berengueres (camí)
Camí Travesser (camí pròxim)
Mas de Paumaninya (mas)

MAS DE SERENYANA 11061

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts
Rafael Escoda

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE PAUMANINYADenominació / Topònim 11070

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

El mas era un antic hostal, amb planta rectangular, estructurat en planta baixa i primer pis. Construcció de pedra
ambla coberta de teula a dues vessants amb poca pendent. Adossat al lateral dret queden restes del que va ser un
corral amb una part coberta i una altra esta descoberta.
Al lateral esquerra tocant al mas, hi ha un rafal que uneix el mas amb un magatzem.
En les façanes en alguns petits trams s’observen restes d’arrebossats, sobretot al voltant de les façanes les
qualsestan emmarcades amb arrebossat o amb ciment.
En una de les parets laterals, destacar la làpida on hi ha escrit: “ANNO SALVTIS MDL” (1550), és una inscripció idèntica a les
que hi ha al Rec de la Vila, obres que es van fer durant la segona meitat del segle XVI, podria ser l’època de construcció
del mas.  Aquesta làpida probablement  fou extreta d’un altre lloc i col•locada en aquest punt.
Damunt de la porta d’accés hi ha un carreu on hi ha escrit 1976, possiblement l’any de la reforma.
En la part occidental de la façana principal hi ha un safareig cobert, mentre a l’altra banda hi ha els fogons.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
A part de l’interès arquitectònic, també té interès històric per la seva antiguitat i l’ús com a hostal. El Mas de Paumaninya esta
considerat un dels masos més antics de la plana.
Com a elements a destacar, hi ha els materials originals, i la làpida situada en una de les parets laterals del mas, on hi
ha escrit “ANNO SALVTIS MDL”, làpida que probablement correspongui al rec de la Vila.

x-346585,7536;     y-4563349,1343Coordenades UTM

Camí de PedrafitaPartida

Situat al camí de les Berengueres, proper al Mas de Barcelona i al Mas
de Serenyana

Adreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha diverses moreres, i per la part posterior està
envoltat del conreu de la finca, l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular, la part del corral és la que esta en pitjor estat de
conservació amb una part de la teulada ensorrada.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt

pas 8, núm 5168
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineraÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,6906 Ha

204,23 m2

227,38 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 036

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001800300CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 11 Parcel·la 70

43147A011000700000DO

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de Pedrafita fins a la bifurcació amb el camí de les Berengueres, on seguirem pel
camí de les Berengueres fins l’alçada del mas de Barcelona, el mas està a mà dreta.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Reformada

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas de Pau Mañiña

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Paumaninya (mas)
Camí de Berengueres (partida i camí)
Camí de Perafita (partida i camí)
Mas de Barcelona (mas pròxim))
Mas de Serenyana (mas pròxim)

MAS DE PAUMANINYA 11070

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL ROIG DE L’AIXÀVIGADenominació / Topònim 12027

La data de construcció és aproximadament 1918.

Primera meitat del segle XX

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció formada per dos cossos, el mas original està fet de totxo mentre l’altre cos, adossa t al lateral dret, construït posteriorment
de totxana esta destinat a magatzem.
El mas original és de planta rectangular, estructurat en planta baixa, primer pis i terrat, el qual té la barana feta de balustre de totxo.
Les façanes són de tonalitats vermelloses -  marronoses, excepte les cantoneres que són de color ocre, les quals volen imitar carreus.
Únicament hi ha obertures en la façana principal, i una en la planta baixa de la façana lateral esquerra, aquestes estan emmarcades
del mateix color que les cantoneres. En la façana principal hi ha tres obertures per planta situades simètricament, en planta baixa són
tres portes i en primera planta tres finestres, totes elles de planta rectangular. La façana principal i lateral esquerra estan
millor conservades, mentre que la posterior i lateral esquerra presenta deteriorament, desprendiments ennegriment de la pintura.
El cos adossat està fet de totxana i és d’una única planta, i sobresurt pe r la part posterior de les dimensions del mas. Únicament
està arrebossada la façana principal, però amb una tonalitat diferent al mas, i presenta desprendiments, la resta de façanes deixen
elparament a la vista. Davant del mas hi ha un rafal fet posteriorment, de ciment i amb la coberta de fibrociment.

Arquitectònicament com  a elements  d’interès  és el  mas, per la seva  estructura i  composició.
Destacant  l’esgrafiat  de les façanes, la composició de la façana principal i la barana del terrat.

x-345205,9133;     y-4563546,9921Coordenades UTM

Camí de l’HortaPartida

Sota la mina de Mian, proper a l’Hort de la MargallaAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha presència d’arbrat i un rafal. Proper al mas hi ha
una gran bassa circular.
El conreu de la finca són avellaners.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, les façanes presenten signes de deteriorament i
desprendiments.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 7, núm 5124
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,8719 Ha

105,23 m2

177,59 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 037

PB + I + terratNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 12 Parcel·la 27
43147A012000270000D

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de Pedrafita, travessada la carretera agafarem el camí de la
dreta i ens durà al mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Mas reformat, i posterioment s’ha construït un cos adossat al mas destinat a magatzem.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Roig de l'Aixàviga (mas)
Camí de l'Horta (partida i camí)
Camí de Pedrafita (camí)
Hort de la Margall (mas pròxim)

MAS DEL ROIG DE L’AIXÀVIGA 12027

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)
Antonio Roig

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE TUDELADenominació / Topònim 12043

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de pedra i tàpia, de dimensions reduïdes, estructurada en planta baixa i pis.
En la façana principal hi ha la porta d’accés la qual està descentrada, està col•locada a l’esquerra, és rectangular
ambla llinda de fusta i els brancals de pedra. En el primer pis hi ha una finestra rectangular, situada al centre.
En una façana lateral hi ha una obertura de la primera planta que té els marcs de pedra. En general en el mas hi
manquen obertures.
Les façanes estan arrebossades, algunes parts presenten deteriorament, hi ha desprendiments deixant a la vista el parament de
pedra. En els escaires de les façanes afloreixen els carreus.
Al costat del mas hi ha diferents construccions, destinades a magatzems, i de diferents dimensions.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura, composició i materials originals:
fang i pedra.
Destacar les cantoneres de pedra, els marcs de pedra en les  obertures i la llinda de fusta i brancals de pedra de la porta.
A part de l’interès arquitectònic, també té un interès històric per la seva època de construcció i materials.

x-345636,2198;     y-4563366,4880Coordenades UTM

Camí de l’HortaPartida

Situat  al camí de Pedrafita, proper  al Mas  Masdeu i Mas  del Roig  de
l’Aixàviga

Adreça (precisió a la localització)

Al voltant del mas hi ha un cobert i una nau, la qual utilitzen com a
magatzem. Totes   aquestes  construccions   estan  ballades,  al  voltant   hi
ha arbrat. El conreu de la finca és l’avellaner, i també hi ha horta.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular, en les façanes i obertures hi ha signes
de deteriorament, l’arrebossat presenta desprendiments deixant a la vista el parament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt

pas 8, núm 5164
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

9,2663 Ha

45,64 m2

91,28 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 038

PB  INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 12 Parcel·la 43

43147A012000430000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de Pedrafita, desprès de passar la bifurcació amb el camí de les
Berengueres, seguirem pel camí de Pedrafita i el primer camí a la dreta ens durà el mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums / ampliar

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Tudela (mas)
Camí de Pedrafita (camí)
Camí de les Berengueres (camí)
Camí de l’Horta (camí pròxim)
Mas de Martri (mas pròxim)
Mas Masdeu (mas pròxim)
Mas dels Casaments (mas pròxim)

MAS DE TUDELA 12043

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts
(11 de juliol de2005)
Josep Agustench (Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DELS CASAMENTSDenominació / Topònim 12056

La data de construcció és probablement 1909, data escrita en un plafó situat en la barana del terrat.

Principis del segle XX.

Noucentista (eclèctic)

Mas

Explotació agrícola

Construcció de grans dimensions, formada per dos masos adossats, el dels masovers i el dels propietaris, i adossat al mas dels masovers hi ha el magatzem.
El mas dels propietaris està estructurat en planta baixa, primer pis i terrat. La façana principal està composta de tres obertures per plana situades simètricament,
totes elles rectangulars. En planta baixa hi ha la porta d’accés centrada i una finestra a cada costat reixades. En primera planta l’obertura central és un balcó, i
les altres  dues són  finestres. La façana està esgrafiada  amb  motius geomètrics, i al coronament, formant  la barana  del terrat, hi ha  una balustrada i  un  plafó
amb la data de la  construcció 1909. En la  façana lateral esquerra i  posterior les obertures també son rectangulars i les de planta baixa també estan reixades.
El mas dels masovers està estructurat en planta baixa, primer pis i golfes. En la façana principal les obertures són de dimensions més reduïdes que l’altre mas.
En planta baixa hi ha tres obertures, la porta centrada de grans dimensions, i dues finestres molt petites a banda i banda. En la primera planta hi ha dues
finestres una a cada lateral, i les golfes tenen una única obertura centrada. Totes les obertures són rectangulars, excepte la de les golfes que és d’arc carpanell.
La façana esta arrebossada i pintada d’un color rosat.
L’altre cos adossat és el magatzem, que en una part té dues plantes i en l’altre és únicament planta baixa. En el primer pis del magatzem hi ha obertures d’arc
carpanell. Mentre la porta d’accés  i la finestra en planta baixa situada en la façana principal és rectangular.
En general els diferents arrebossats de les façanes i els acabats presenten deteriorament, i desprendiments en algunes parts deixant a la vista el parament de
pedra o de totxo. I algunes parts estan recobertes amb ciment.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és tot el conjunt en si, el mas dels propietaris, dels masoveres i
el  magatzem, per  la seva estructura, composició i materials originals.
Destacant la composició de la façana principal,  sobretot la del mas dels propietaris, i els esgrafiats amb motius geomètrics.
Un altre element d’interès és la balustrada i plafó amb la data de construcció, situats formant la barana del terrat del mas dels propietaris, en
la façana principal.
La batedora de la bassa també és un element d’interès.
A nivell històric també es interessant per la seva data de construcció, inicis del segle XX, i pel seu estil noucentista.

x-345912,4726;     y-4563164,1734Coordenades UTM

Camí de l’HortaPartida

Situat al camí de l’Horta, proper al Mas Masdeu i al Mas de la NinyaAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha una petita plaça amb arbrat, i un rafal sense coberta
amb una taula rodona amb pedrissos.
Proper al mas hi ha una bassa circular, amb batedora.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular.
En les façanes, i elements exteriors s’observa deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/molt alt

pas 8, núm 5164
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,0302 Ha

265,71 m2

476,73 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 039

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001700700CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 12 Parcel·la 56

43147A012000560000DZ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de l’Horta, passat el camí que et permet arribar al Mas Masdeu, la
següent entrada a mà esquerra ens durà al mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

En el mas s’hi han realitzat algunes reformes posteriors.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

La batedora de la bassa és un element que esta protegit amb la protecció dels valors d’un element aïllat.
A més, el mas està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
No es permet cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els masos de la Selva”, alumnes de 8è del
C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant
Jordi 1990.

Topònims Mas dels Casaments (mas)
Camí de l’Horta (partida i camí)
Camí de Pedrafita (camí pròxim)
Mas Masdeu (mas pròxim)
Mas de la Ninya (mas pròxim)

MAS DELS CASAMENTS 12056

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



HORT DE LA MARGALLADenominació / Topònim 13004

Aquesta construcció té més de 100 anys.

Inicis segle XX

-

Mas

Mas i explotació agrícola

Mas estructurat en planta baixa i primer pis, amb la teulada plana. Al lateral dret hi ha diversos cossos adossats reformats,
els quals abans eren els estables.
Totes les obertures, tant del mas com dels cossos adossats, són rectangulars. En la façana principal queden restes de
diferents arrebossats, amb parts de la façana amb desprendiments, la resta presenten ennegriment.
En els cossos adossats únicament hi ha arrebossada la façana principal, en la posterior es veu el parament de totxana.
En la façana lateral esquerra hi ha les restes d’un rellotge de sol.
En un dels laterals també es conserva part d’una sínia. Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.

Destacant el rellotge de sol, situat en la façana lateral esquerra, i la sínia conservada.
Històricament també és interessant, al ser un mas de més de 100 anys.

x-345009,4292;     y-4563473,6155Coordenades UTM

Torrent de CassansPartida

Situat al camí de l’Horta, proper al Mas del Roig de l'AixàvigaAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat d’arbrat en l’entorn més immediat.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular, les façanes presenten signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 7, núm 5122
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,4599 Ha

75,79 m2

96,25 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 040

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 13 Parcel·la 4
43147A013000040000D

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de l’Horta, passada la carretera una entrada a mà dreta. Esta
molt proper a la carretera, situat entre el camí i el torrent de Cassans.

Molt proper al Torrent de Cassans.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

En el mas s’han realitzat algunes reformes.
Núm. expedient 74/06, reparació coberta i façana del mas.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

La sínia és un element que esta protegit amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Huerta Juan Baiget

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Hort de la Margalla (mas)
Torrent de Cassans (partida i torrent)
Camí de l’Horta (camí)
Mas del Roig de l’Aixàviga (màs pròxim)

HORT DE LA MARGALLA 13004

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LA NINYADenominació / Topònim 13020

Probablement finals del segle XIX.

Finals del segle XIX

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció formada per tres cossos, el mas original estructurat en planta baixa primer pis i porxo, amb la coberta a
dues vessants. Adossat al lateral dret, hi ha un magatzem, format per planta baixa i terrat, i en la part posterior hi ha un
altre cos únicament d’una planta.
La façana principal del mas té una composició simètrica, amb tres obertures per cada planta. En la planta baixa l’obertura central
és la porta d’accés, i damunt d’aquesta hi ha un balcó. Totes les obertures són de llinda plana, excepte la porta que és
d’arc escarser.
La part que té planta baixa i terrat, la planta baixa esta destinada a magatzem i té dues obertures, una de les quals és
laporta del magatzem.
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc, amb el sòcol de color argila. La façana principal del mas esta en bon
estat de conservació, la resta de façanes presenten signes de deteriorament i envelliment de la pintura.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició. Destacant els
materials originals i la composició de a façana principal.

x-345686,8071;     y-4562816,5367Coordenades UTM

Torrent de CassansPartida

Situat  al camí  de l’Horta, proper  al  Mas  de  Pelldegós i  al  Mas  dels
Casaments

Adreça (precisió a la localització)

Al davant del mas, destacar els grans pins. Al voltant trobem el
conreu de la finca, predomina l’avellaner.
Proper al mas hi ha construccions secundàries: rafal amb fogons,
casetes.... i també hi ha dues basses.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que totes les façanes menys la principal presenten
signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 8, núm 5164
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,4231 Ha

150,14 m2

303,72 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 041

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002200100CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 13 Parcel·la 20

43147A01300020000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de l’Horta, passat el mas dels Casaments a mà dreta.

Proper al Torrent de Cassans.                                                                                              Afectat per
les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat rehabilitat, obres en l’interior, cap a finals dels anys 80.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial. Al torbar-se
l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Ninya (mas)
Torrent de Cassans (partida i torrent)
Camí de l’Horta (camí)
Mas dels Casaments (mas pròxim)
Mas de Pelldegós (mas pròxim)

MAS DE LA NINYA 13020

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE PELLDEGÓSDenominació / Topònim 13023

-

-

-

Mas

Mas

Construcció de planta quadrada, estructurada en planta baixa, primer pis i golfes. La coberta és de teules amb dues vessants de
poca pendent.
En la façana principal hi ha la porta d’accés situada al costat esquerra, la qual te un pedrís a cada costat. Al primer pis,
al lateral dret, hi ha una altra porta, que també permet accedir al mas, a la qual s’hi arriba des unes escales exteriors adossades.
Totes les obertures són rectangulars, excepte la de la porta de la façana principal en planta baixa, la qual és d’arc
escarser rebaixat.
L’arrebossat de la façana està deteriorat, i s’observen diferents restes d’arrebossats. Presenta desprendiments deixant a la
vista el parament de la façana, i hi ha parts recobertes de ciment.
Al costat del mas es conserva una pou i una sínia.

Arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva senzilla estructura i composició.
La batedora de la bassa i la sínia també són elements d’interès.

x-345908,9038;     y-4562831,7901Coordenades UTM

Torrent de CassansPartida

Situat al camí de l’Horta, entre el Mas de Marsal i el Mas de la NinyaAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat de diversos arbrats, i del conreu de la finca on
predomina avellaners.
Adossat al mas hi ha una bassa rectangular on hi ha una batedora,
proper al mas hi ha un petit rafal.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular, les façanes presenten signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 8, núm 5164
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,1918 Ha

28 m2

84 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 042

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 13 Parcel·la 23

43147A013000230000DR

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de  La Selva, baixant  pel  camí de l’Horta  passat el  Mas de  la Ninya  i  abans  d’arribar  al Mas
de Marsal, a mà dreta.

Proper al Torrent de Cassans.                                                                                                     Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

La batedora i la sínia són elements que estan protegits amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1: 200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Pelldegos (mas)
Torrent de Cassans (partida i torrent)
Camí de l’Horta (camí)
Mas de la Ninya (mas pròxim)
Mas de Marsal (mas pròxim)
Mas Domingo (mas pròxim)

MAS DE PELLDEGÓS 13023

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts
(11 de juliol de 2005)
Josep Agustench
(G d t i i l)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

Altres condicions específiques



MAS DE MARSALDenominació / Topònim 13025

-

-

-

Mas

Habitage

Mas de pedra i totxo format per dos cossos annexos, un està estructurat en planta baixa i pis, i l’altre en planta baixa, primer pis i
golfes. Adossat a la part posterior del mas hi ha l’estable, on una part de la teulada està ensorrada.
Totes les obertures, situades en les façanes sense cap ordre compositiu, són rectangulars i de diferents dimensions.
La façana principal del mas està arrebossada i les obertures de les portes estan emmarcades amb pintura
verda – blanquinosa, en general presenta deteriorament i desprendiments deixant a la vista el parament de la façana. En
aquesta façana destacar el contrafort que hi ha entre cos i cos.
La resta de façanes de la construcció tenen restes d’arrebossats. En general, l’arrebossat presenta signes de deteriorament
i desprendiments deixant a la vista el parament de pedra i totxo de les façanes.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura, composició i materials, tenint en
compte que el mas esta format per cossos d’epoques diferents.
Destacar el contrafort de la façana principal i el parament de les façanes amb els materials originals, pedra i totxo.

x-345922,2180;     y-4562629,1700Coordenades UTM

Torrent de CassansPartida

Situat al camí de l’Horta, proper al Torrent de Cassants.
Entre el Mas de la Ninya i el Mas Domingo

Adreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha un jardí, en el qual hi predominen els pins.
El conreu de la finca, avellaners, està abandonat.
Al costat del mas hi ha una petita bassa i un safareig.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular – dolent, presenta signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 8  núm 5087
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

5,7099 Ha

164,34 m2

275,58 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 043

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 13 Parcel·la 25

43147A013000250000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de l’Horta, passat el mas de Cassaments i de Pelldegòs, el camí a
mà dreta ens durà al mas.

Molt proper al Torrent de Cassans.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

En el mas s’han realitzat petites reformes a l’interior.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Marsal (mas)
Torrent de Cassans (partida i torrent)
Camí de l’Horta (camí)
Mas de la Ninya (mas pròxim)
Mas de Pelldegós (mas pròxim)
Mas del Domingo (mas pròxim)

MAS DE MARSAL 13025

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DOMINGO / Mas de BoadaDenominació / Topònim 13027

Probablement 1853, any escrit en la clau de la porta.

Segona meitat segle XIX.

-

Mas

Abandonat

Mas construït de pedra i totxo, estructurat en planta baixa i primer pis amb la coberta a dues vessants.
Adossat al lateral dret del mas hi ha un cos de dimensions reduïdes d’una única planta amb la teulada parcialment ensorrada.
Antigament s’utilitzava com estable, en l’interior es poden apreciar restes del que van ser les menjadores.
En la façana principal hi ha dues obertures una per planta, situades en la part central i en el mateix eix vertical. En
planta baixa hi ha la porta d’accés amb la llinda de fusta i en el primer pis trobem la finestra de llinda plana i de fusta.
En la clau de la porta hi ha inscrit l’any 1853, probablement any de construcció del mas.
Les façanes estan arrebossades, però aquestes presenten signes de deteriorament i desprendiments deixant a la vista
el parament de les façanes.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura, composició i materials originals.
Destacant les obertures de la façana principal, la llinda de fusta de la porta, la clau de la porta amb l’any 1853 inscrit i
els murs de pedra.

Històricament tambés és interessant per la seva possible data de construcció, 1853, any inscrit en la clau de la porta.

x-346166,5406;     y-4562578,3286Coordenades UTM

Torrent de CassansPartida

Situat al camí de l’Horta, proper al Mas Domingol i el Mas de XulíAdreça (precisió a la localització)

L’entorn del mas està en estat d’abandonament.
Proper al mas trobem unes piques de pedra, al terra.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular – dolent, la construcció mostra signes de
deteriorament degut a l’abandonament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt

pas 8, núm 5086
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,9306 Ha

30 m2

51 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 044

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 13 Parcel·la 27

43147A013000270000DJ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i es per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de l’Horta, passat el Mas de Marsal, el segon camí a mà dreta.

Molt proper al Torrent de Cassans.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas no mostra reformes

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Domingo (mas)
Torrent de Cassans (partida i torrent)
Camí de l’Horta (camí)
Mas de Marsal (mas pròxim)
Mas Domingo (mas pròxim)
Mas de Xuli (mas pròxim)

MAS DOMINGO / Mas de Boada 13027

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts
(11 de juliol de 2005)

Josep Agustench (Guardatermes municipal)
Masdeu (pares bessones)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE XULÍDenominació / Topònim 13033

Podria ser una construcció del segle XIX.

Segle XIX.

-

Mas

Mas

Mas de pedra i totxo, estructurat en planta baixa, primer pis i porxo, el qual ha estat afegit en una reforma recent. Amb la coberta
de dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal.
Adossat al mas hi ha un cos de característiques similars pel que fa als materials de les façanes, estructurat en una part
en planta baxia i primer pis, i una altra amb una única planta, la qual té una porta d’accés.
La p orta  d’accés  es troba  en  la façana  principal, en  el mas original i  és d’arc escarser a sardinell amb els brancals de pedra.
A costat i costat de la porta hi ha un pedrís.
En la façana principal les obertures de les golfes són rectangulars amb llinda de fusta, mentre que les del primer pis són
d’arc rebaixa t a sardinell. En el cos adossat la finestra de la planta baixa també és d’arc escarser. La resta d’obertures
són rectangulars i quadrades.
Les façanes estan arrebossades, en bon estat de conservació.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.
Destacar la porta d’accés d’arc escarser a sardinell amb els brancals de pedra, les obertures encapçales per llinda de fusta de
les golfes, i les d’arc rebaixat a sardinell de la primera planta.
Un altre element a destacar és la batedora de la bassa.

x-346460,8449;     y-4562453,7201Coordenades UTM

Torrent de CassansPartida

Situat  al camí  de l’Horta, proper al  Torrent de Cassans, proper al Mas
Domingo

Adreça (precisió a la localització)

Al voltant del mas hi ha algun arbre, però la finca no està conreada.
Proper al mas hi ha un rafal i una nau.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 9, núm 5086
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,5305 Ha

128,87 m2

313,29 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 045

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000300200CF46B Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 13 Parcel·la 33

43147A013000330000DZ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint de La Selva, baixant pel Camí de l’Horta abans d’arribar al camí Travesser, i una mica abans
de les granges situades a l’esquerra, hi ha un camí a mà dreta que ens durà al mas.

Proper al Torrent de Cassans.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat rehabilitat recentment, amb la modificació de l’alçada, afegint una planta les golfes. I
s’ha ampliat amb un cos adossat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

La batedora de la bassa és un element protegit amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.                                          Al
torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Xuli (mas)
Torrent de Cassans (partida i torrent)
Camí de l’Horta (camí)
Mas del Domingo (mas pròxim)
Camí Travesser (camí pròxim)
El Prat (partida pròxima)

MAS DE XULÍ 13033

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LLAURADORDenominació / Topònim 14010

Probablement inicis del segle XX.

Inicis segle XX.

-

Mas

Explotació agrícola

Mas de planta quadrada construït amb maó i pedra, estructurat en planta baixa, pis i terrat.
Davant del mas, adossat a la façana principal hi ha un rafal amb la coberta de fibrociment i les bigues de fusta. En
aquesta façana hi ha la porta d’accés al mas d’arc escarser, a sobre de la porta hi ha una petita obertura. En la resta de
façanes no s’hi aprecia cap obertura.
En la façana principal es poden veure algunes restes d’arrebossat, però en general el parament de pedra i maó està vist.
Adossat al mas, al lateral dret hi ha una bassa rectangular, i davant del mas hi ha un safareig.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura, la qual respon a la típica
estructura de maset del pla.
Destacar els materials originals de la construcció, la pedra i el tipus de maó.

x-345123;      y-4563156Coordenades UTM

Camí de TarragonaPartida

Situat a la carretera de La Selva - Tarragona (Camí de Tarragona)
Proper a les Granges Vives i Torrent de Cassans

Adreça (precisió a la localització)

Mas envoltat del conreu de la finca, els avellaners.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 8, núm 5162
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,6738 Ha

36,68 m2

53 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 046

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001700500CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 14 Parcel·la 10

43147A014000100000DZ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Des de La Selva, baixant pel camí de Tarragona, abans d’arribar a les naus de La Granja Vives (a
mà dreta), agafarem el camí a mà esquerra.

Proper Torrent de Cassans.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Llaurador (mas)
Camí de Tarragona (partida i camí)
Carretera La Selva - Tarragona
Torrent de Cassans (torrent)
Les Granges Vives (granges)
Camí de la Serra (camí pròxim)
Camí de l’Horta (camí pròxim)

MAS DE LLAURADOR 14010

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE BELLTALLDenominació / Topònim 14029

La data de construcció del mas podria ser de finals del segle XIX per l’aspecte de l’estat actual del
mas, tot i que probablement hi havia una construcció anterior.

Finals del segle XIX

-

Mas

-

Mas estructurat en planta baixa, primer pis i porxo, el qual s’ha afegit més tard en una reforma recent, amb la coberta a dues
vessants. Al lateral dret hi ha una rafal, i damunt d’aquest reposa un cos adossat al mas que trenca la simetria i
que correspon a una reforma posterior.
En la façana principal i en la lateral dreta hi ha unes portes d’accés les quals tenen els arcs de tipus escarser.
La resta d’obertures són rectangulars.
En la part posterior del nucli originari s’hi van anar afegint posteriorment altres cossos auxiliars, magatzems ..., els quals li van
donar la fisonomia definitiva.
Sota un dels mòduls adossats hi ha una bassa.
En g eneral l’arrebossat presenta signes de deteriorament, desprendiments deixant a la vista el parament de la façana i
enla part posterior ennegriment de la pintura.  Algunes parts de les façanes estan recobertes de ciment.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, la construcció original per la seva composició i
estructura. Destacar les portes d’arc escarser.
També té interès històric per la seva data de construcció, finals segle XIX.

x-345757,1268;     y-4562330,1315Coordenades UTM

Camí de TarragonaPartida

Situat a la carretera de La Selva - Tarragona (Camí de Tarragona)Adreça (precisió a la localització)

En l’entorn immediat el mas disposa d’arbrat, palmeres i pins.
En la finca com a conreu trobem a l’avellaner i alguns olivers.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular, mostra signes de deteriorament en la façana i en les
obertures.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/moderat

pas 9, núm 5088
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

7,1047 Ha

284,94 m2

534,17 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 047

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000200700CF46B Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 14 Parcel·la 29

43147A014000290000DR

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Sortint de La Selva en direcció a Constantí pel camí de Tarragona, actual carretera de La Selva a Tarragona,
abans d’arribar a la bifurcació amb el camí del Prat, agafarem l’entrada a mà dreta.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat reformat, sobretot en el lateral dret.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.                                      Al torbar-
se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                      La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Belltall (el mas)
Camí de Tarragona (lpartida i camí)
Carretera La Selva - Tarragona (carretera)
Camí del Prat (camí pròxim)
Torrent de Cassans  (torrent pròxim)
el Prat (partida pròxima)

MAS DE BELLTALL 14029

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE FONTCOBERTADenominació / Topònim 14109

Inicis del segle XX, aproximadament.

Inicis segle XX

-

Habitatge. Usos agraris

Deshabitat

Es tracta d’un mas construït cap a inicis del segle XX, amb estructura de planta baixa (parament de pedra i totxo amb arrebossat
de calç). Posteriorment, als anys 60, es va produir una ampliació en alçada, moment en què l’estructura del mas va passar a
tenir planta baixa, primer i segon pis, porxo (planta golfa) i un rafal que ocupa tota l’amplada del frontal del mas. L’ampliació és
molt visible perquè es va fer amb totxana i no es va arrebossar.

La planta baixa, que és la part original del mas, especialment la porta d’entrada amb arc escarcer. També cal destacar com a
element extern una bassa adossada al cos principal del mas.

x-346139,58;     y-4561829,93Coordenades UTM

El PratPartida

Anant per la carretera de La Selva - Tarragona (Camí de Tarragona)
desviar el Camí del Prat a l’esquerra.

Adreça (precisió a la localització)

Annexa al mas hi ha una bassa, construïda a la mateixa època que el mas
original i també un galliner i una comuna.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació Regular

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès

pas 10, núm 5201
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,5472 Ha

66,79 m2

151,57 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 048

PB + IINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 43147A014001090000
DB

Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 14 Parcel·la 109

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

Bona. Sortint de la Selva, per la carretera de Constantí, fins al camí del Prat, avall.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

És necessària una rehabilitació que dignifiqui l’ampliació dels anys 60 seguint el model constructiu
del mas original.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

DETERMINACIONS NORMATIVES

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d'interès, es recomana reordenar els
espais construïts.

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial. Al
torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Fontcoberta (mas)
El Prat (partida)
Camí de Tarragona (camí)
Camí del Prat (camí)

MAS DE FONTCOBERTA 14109

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE COLOM VELLDenominació / Topònim 14132

L’any de construcció podria ser 1576, escrit en un dels carreus del mas.

Segle XVI

Renaixentista

Hosta,  mas

-

Actualment el que queden són les restes d’una masia renaixentista estructurada en planta baixa i pis, amb la coberta a dues vessants,
tot i que aquesta esta ensorrada i únicament es conserven algunes bigues de fusta.
Destacar la porta amb la llinda adovellada (en dovelles amb reclau), i els seus corresponents brancals de pedra.
Al costat del mas, encara hi resten elements propis de l’economia de l’antiga masia, com poden ser els cups de vi (a la part
lateral descoberta) o bé l’abeurador.
En els escaires, trobem les cantoneres de pedra, i en un dels carreus, hi ha escrit el que podria correspondre a l’any de
construcció,1576. Al lateral occidental, s’observen tres espitlleres, i en un dels cantons una bassa de sulfat. A la part descoberta hi
ha  un  seguitd’arcs d’obra vista, probablement del segle XVIII i algun contrafort.
Un aspecte a destacar és el gruix de les parets, mig metre.
En l’interior de l’edifici hi ha les restes d’una pica de pedra, i algunes obertures, portes amb llinda de fusta i brancals de pedra i maó, o
béportes amb arc escarser a sardinell.
El mas s’ha anat reformant al llarg del temps, es poden veure els diferents materials emprats en les diferents èpoques de construcció.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és tota la construcció.
Té interès arquitectònic per la seva estructura, composició i materials, i interès històric per la seva data de construcció, 1576.
Està considerat un dels masos més antics de la plana, juntament amb el Mas de Paumaninya.
Com a elements significatius a destacar: la porta amb la llinda adovellada de dovelles amb reclau, les espitlleres, les piques de
pedra, l’abeurador, els dos cups de vi, les obertures d’arc escarser a sardinell o llinda de fusta interiors....

x-346093,6422;     y-4561280,7528Coordenades UTM

Camí de TarragonaPartida

Situat a la carretera de La Selva - Tarragona (Camí de Tarragona)
Davant del mas de Colom Nou, passat el mas Passamaner

Adreça (precisió a la localització)

El mas està situat vora al camí de Tarragona, al costat de la carretera.
Proper al mas hi ha un pou.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació Actualment està en ruïnes
Es  conserva  part  de  les  parets, la  llinda  de  la  porta  principal, les  espitlleres,  l’abeurador.... De  la  teulada
només queden algunes bigues de fusta. I en l’interior es conserven alguns elements.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt/molt alt

pas 11, núm 4962
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,6391 Ha

314,39 m2

-

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 049

-Nº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 14 Parcel·la 132

43147A014001320000DI

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Sortint de La Selva per l’antic camí de Tarragona en direcció a Constantí, actual carretera La Selva –
Constantí, abans d’arribar el camí Travesser, a mà esquerra.

Proper a la Carretera La Selva - Tarragona.                                                                               Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Construcció reformada al llarg del temps.
Observant les fotografies podem veure els diferents materials emprats en la construcció de cada època.

NIVELL DE PROTECCIÓ

LLa protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
El precari estat de conservació recomana una intervenció urgent.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del

agrari, residencial, educació en el lleure, turisme rural, hoteler i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els masos de la Selva”, alumnes de 8è del
C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant
Jordi 1990.

Topònims Mas de Colom Vell (el mas)
Camí de Tarragona (camí i partida)
Carretera La Selva - Tarragona (carretera)
Mas de Passamaner (mas pròxim)
Mas de Colom Nou (mas pròxim)
Camí Travesser (camí pròxim)
Camí de la Serra (camí pròxim)
La Sisena (partida pròxima)

MAS DE COLOM VELL 14132

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

Redacció d’un pla especial urbanístic, per raó de l’ús hoteler o turístic.Altres condicions específiques



MAS DE COLOM NOUDenominació / Topònim 15096

L’estructura del mas original recorda una construcció de finals del segle XIX.

Finals segle XIX

-

Mas

Habitatge

Masia reformada al 1997. En la terrassa enrajolada de davant del mas hi ha una font coberta de rajoles amb tonalitats verdes i
grogues on hi ha escrit el nom del mas i l’any 1997. Tot i està reformada, conserva l’estructura principal de l’antic mas.
La construcció està formada per dos cossos separats per un pati interior, un està destinat a habitatge estructurat en planta baixa
i primer pis, i l’altre és el magatzem d’una planta.
En la façana principal hi ha dues portes d’accés al mas d’arc escarser, i una finestra en la planta baixa també d’arc escarser.
Per accedir des de l’exterior al pati hi ha una porta a cada lateral, que també són d’arc escarser. La resta d’obertures del
mas són rectangulars, i mentre en la planta baixa estan reixades en la planta superior, les obertures de la façana
principal, tenen porticons de fusta i una petita jardinera sota de cada finestra. Les façanes estan recobertes amb un monocapa
de colo rosat, i amb un sòcol de pedra. Destacar la canalera de terrissa.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacant  la canalera de terrissa i les obertures d’arc escarser.

El mas també té interès històric per la seva data original de construcció, finals del segle XIX, ja que tot i la reforma conserva
l’estructura de l’antic mas.

x-345801,7584;     y-4561148,5858Coordenades UTM

Camí de la SerraPartida

Situat a la carretera de La Selva - Tarragona (Camí de Tarragona)
Sota al Mas Passamaner i davant del Mas de Colom Vell

Adreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha diversos pins i una terrassa enrajolada.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/alt

pas 11, núm 4960
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústc

13,4164 Ha

486,06 m2

538,16 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 050

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 15 Parcel·la 96

43147A015000960000DL

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint de La Selva per l’antic camí de Tarragona en direcció a Constantí, actual carretera La Selva – Tarragona, just abans
d’arribar a l’encreuament amb el  camí Travesser, trobem un camí a mà dreta que ens durà cap al mas.

Proper a la carretera La Selva - Tarragona.                                                                             Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat reformant recent, conservant l’estructura principal.
Núm expedient. 104/95 - Reforma masia existent. (hi ha documentació gràfica)

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual. Al torbar-
se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material. Tota
actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                   La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Colom Nou (mas )
Carretera La Selva  - Tarragona (carretera)
CAmñi de Tarragona (camí)
Camí de la Serra (partida i camí pròxim)
camí Travesser (camí pròxim)
la Sisena (partida pròxima)

MAS DE COLOM NOU 15096

IMATGES

Informant Maria Lluïsa Puig Bo
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE PASSAMANERDenominació / Topònim 15114

Començaments del segle XX

Començaments del segle XX

Modernista - noucentista

Mas

Hotel

És la masia més destacable del terme, l’edifici en forma de torre residencial fou construït sobre la masia més antiga. Al 2001 es
va rehabilitar el Mas Passamener com a Hotel – Monument de 5 estrelles, en la reforma és a conservar el mas original, i
per ampliar la construcció és van adossar  uns cossos al voltant. El que més es va modificar va ser l’entorn.
E l mas original està format per tres cossos, diferenciats segons l’altura de la coberta. Estructurat en planta baixa i
dospisos amb la façana de color veig i les obertures de color blau turquesa. De la part central sobresurt un cos de torre amb
frontó decoratiu. En les façanes destaquen diversos elements modernistes: l’obra vista, les ceràmiques, les columnes....Part de
la façana, sobretot les parts superiors, estan adornades amb pintures de colors similars a la façana, i també espoden
veure elements ceràmics decoratius entre les obertures de la segona planta.
Les obertures combinen l’arc de mig punt (finestrals), l’arc escarser i la llinda planta (finestres i balcons).
Destacar la cornisa, molt ben treballada.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el conjunt del mas, per la seva estructura i composició.
També té interès històric per la seva data de construcció i els elements conservats.
Com a elements significatius destacar, les arcades, els adornaments de les façanes, les pilastres, les obertures d’arc de
mig punt  i arc escarser....
L’entorn també és un element d’interès.

x-345778,7780;     y-4561316,6913Coordenades UTM

Camí de la SerraPartida

Situat a la carretera de La Selva - Tarragona (Camí de Tarragona)
Damunt del mas de Colom Nou

Adreça (precisió a la localització)

Els actuals usos hotelers del mas n’han modificat l’entorn.
A l’entrada al mas, a mà dreta trobem un heliport i a l’altra banda un cobert destinat a les
celebracions; casaments, comunions....
També té servei de restaurant.
Davant mateix del mas observem una font amb trets modernistes.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt/molt alt

pas 11, núm 4961
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,8603 Ha

285,97 m2

734,14 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 051

PB + II + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 15 Parcel·la 114

43147A015001140000DU

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva per l’antic camí de Tarragona en direcció a Constantí, actual carretera La Selva – Tarragona, passat el
camí de la Banyera el primer camí a mà dreta ens durà al mas. Pel camí de Serra també es pot accedir al mas.

Proper a la carretera La Selva - Tarragona.                                                                               Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas es va reforma, rehabilitar, al 2001 per donar-li l’ús d’Hotel. En la reforma es va conservar el mas original,
i en el que més és va incidir va ser en l’entorn.
Núm. expedient 58/01, rehabilitació del Mas Passamaner. (hi ha documentació gràfica)

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

A més, el mas està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Boqué

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:400

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.                                                                                                      Al torbar-se l’edificació afectada per les
servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011, d’11 de març, caldrà informe de
l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

Hoteler.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els masos de la Selva”, alumnes de 8è del
C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant
Jordi 1990.

Topònims Mas Passamaner (mas)
Carretera La Selva  - Tarragona (carretera)
Camí de Tarragona (camí)
camí de la Serra (partida i camí)
camí de la Banyera (camí pròxim)
Mas de Colom Nou (mas pròxim)
Mas de Colom Vell (mas pròxim)

MAS DE PASSAMANER 15114

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL CORT o Mas de MestretDenominació / Topònim 15117

Construcció del segle XX

segle XX

-

Mas

Mas

Construcció de planta rectangular format per diversos cossos adossats alineats de diferents altures.
El cos principal està estructurat en planta baixa, primer pis i porxo, on les obertures del porxo estan encapçalades per arcs
escarsers, mentre la resta d’obertures són rectangulars.
Hi ha un cos que té les façanes pintades amb tonalitats cremoses – veig, amb el sòcol pintat de gris, entre el primer pis i
les golfes hi ha un relleu amb tonalitats marronosses. Hi ha parts amb desprendiments deixant a la vista el parament de les
façanes. La resta de façanes estan pintades blanques o sense pintar, amb el sòcol pintat de gris.
En general presenta signes de deteriorament, desprendiments i ennegriment de la pintura. I algunes parts estan
recobertes amb ciment.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, destacant el cos principal per la seva composició i
estructura.

x-344619,5185;     y-4563160,0444Coordenades UTM

Camí de la SerraPartida

Situat a la carretera Reus - Monbtlanc
Al costat del primer pont que dóna accés a La Selva del Camp

Adreça (precisió a la localització)

Proper al mas hi ha l’autovia i un dels accessos al poble.
Davant mateix del mas hi ha una petita construcció que s’utilitza com a
magatzem, així com també altres cossos adossats a l’edifici. També hi ha
algun arbre.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, però les façanes mostren signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 8, núm 5160
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,3726 Ha

208,42 m2

477,61 m2

Sòl de persevació de corredors d’infraestructures. Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 052

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001600800CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 15 Parcel·la 117

43147A015001170000DA

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona.
Situat sota la gasolinera, entre el camí de Tarragona i el camí de la Serra.

L’accessibilitat és bona, i és per carretera. Al costat del primer pont que dóna accés a La Selva del
Camp. Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

La construcció ha estat reformada.
Núm expedient 198/06, rehabilitació façana.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Cort (mas)
Camí de la Serra (partida i camí pròxim)
Carretera Reus - Montblanc (carretera)
Camí de Tarragona (camí pròxim)
Torrent de Cassans (torrent pròxim)

MAS DEL CORT o Mas de Mestret 15117

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DELS PÒLITSDenominació / Topònim 16067

La data de construcció probablement sigui 1930, any escrit en la façana principal damunt de la porta.

Segle XX

-

Mas

Explotació agrícola

Mas de planta rectangular estructurat en planta baixa i primer pis. La coberta és a dues vessants, i està feta amb fibrociment,
possiblement d’alguna reforma.
Totes les obertures són rectangulars, i les de planta baixa estan reixades. En la façana principal hi ha un gran
nombre d’obertures, mentre en la resta en manquen.
Les façanes estan pintades de blanc amb el sòcol de color gris. La façana principal esta en millor estat de conservació,
la resta presenten signes de deteriorament, desprendiments i ennegriment de la pintura.
Damunt de la porta d’accés, hi ha pintat, però mig esborrat l’any 1930, probablement la data de la construcció.
Al lateral dret hi ha un rafal i un magatzem adossats.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i data de construcció, inicis
segle XX, 1930.
A causa de les reformes del ma, el qual ha estat força modificada i no hi ha cap element a destacar.

x-345173,5659;     y-4561254,1534Coordenades UTM

Riera GranPartida

Situat al camí de la Banyera, molt proper al Mas del VíctorAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha una llarga taula, envoltada de diverses moreres, al
voltant  no predomina cap arbre.
El conreu de la finca, situat al voltant del mas, és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

-

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 11, núm 4957
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,7922 Ha

192,69 m2

290,73 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 053

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 16 Parcel·la 67

43147A01600670000DG

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de Tarragona, actual carretera La Selva – Tarragona, agafarem el camí de la
Banyera a mà dreta, i seguirem aquest camí fins al final el qual ens durà al mas.

Proper a la Riera Gran.                                                                                                              Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial. Al torbar-
se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas dels Polits (mas)
Riera Gran (partida)
Camí de Tarragona (camí)
Camí de la Banyera (camí)
Mas del Madreny (mas pròxim)
Mas del Victor (mas pròxim)
Mina Vella de la Sisena (mina propera)
la Sisena (partida pròxima)
camí de la Serra (camí i partida pròxim)

MAS DELS PÒLITS 16067

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL VICTOR o Mas  d’AngladaDenominació / Topònim 16068

La data de construcció probablement sigui 1853, any escrit en el rellotge de sol de la façana principal.

Segle XIX

Romàntic

Mas

Mas (habitatge i explotació agrícola)

Masia de grans dimensions de planta quadrada i estructurada en planta baixa, primer pis i porxo. Les façanes estan pintades de color
blanc, tot i que el color predominant és el de les heures ramificades al voltant de les façanes, depenen l’època l’heura està amb
osense fulla.
En general les façanes presenten  alguns signes  de  deteriorament i  desprendiments en  algunes parts  deixant el parament de totxo a al vista.
En la façana principal totes les obertures són rectangulars, amb balcó les del primer pis. A banda i banda de la porta hi ha un
pedrís. Destacar en la part superior – central, el rellotge de sol on s’entreveu l’any 1853, probablement l’any de construcció del mas.
A la part posterior del mas hi ha una gran porxada, que ocupa el primer pis i el porxo, amb arcs de mig punt, element arquitectònic
que sense dubte és el que dóna valor al mas.
A la part de la coberta, al centre, hi sobresurt una espadanya de ferro amb una petita campana, i a sobre un penell.
L’edifici té un pati interior amb arcades de mig punt a sardinell, una pica de pedra. A l’interior del mas també hi ha elements d’interès.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és el mas, per la seva composició i estructura.
És un mas amb interès arquitectònic, amb diversos elements a destacar, i també té interès històric per la seva data de construcció 1853.

Com a elements significatius a destacar, hi ha elements tant de l’exterior del mas com de en l’interior:
- el rellotge de sol, en la façana principal
- la campana, a la coberta
- els arcs de mig punt de la porxada de la façana posterior del mas
- els arcs de mig punt a sardinell, del pati interior del mas
- la pica de pedra
- la capella, situada en l’interior del mas
...                (A l’interior del mas es conserven diversos elements d’interès de l’època)

x-345266,5470;    y-4561275,5273Coordenades UTM

Riera GranPartida

Situat al camí de la Banyera, molt proper al Mas dels PòlitsAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha una esplanada enjardinada amb arbres de dimensions
considerables.  En la part posterior, tocant al mas,  hi ha una pista de tenis.
Al voltant del mas trobem construccions auxiliars agrícoles, una de les quals
s’utilitzava per premsar oli i vi.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.
L’heura de les façanes no acaba de deixar de veure l’estat de les façanes.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt/molt alt

pas 11, núm 4958
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

16,4233 Ha

783,09 m2

1945,82 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 054

PB + IINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 16 Parcel·la 68

43147A016000680000DQ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, baixant pel camí de Tarragona, actual carretera La Selva – Tarragona, agafarem el camí de la
Banyera a mà dreta, i seguirem aquest camí fins al final el qual ens durà al mas.

Proper a la Riera Gran.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

S’han realitzat algunes petites reformes a l’interior del mas, com pot ser la cuina. Pel que fa a
l’estructura del mas es manté igual.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

A més, el mas està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Victo

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:400

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.                                                                                                      Al torbar-se l’edificació afectada per les
servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011, d’11 de març, caldrà informe de
l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

Agrari, residencial, educació en el lleure, turisme rural, hoteler, habitatge d’ús turístic i residència de la tercera edat,
centres de rehabilitació i altres equipaments i serveis comunitaris.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada cas, complint la
normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els masos de la Selva”, alumnes de 8è del
C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant
Jordi 1990.

Topònims Mas del Victor (mas)
Riera Gran (partida)
Camí de la Banyera (camí)
Camí de la Serra (camí pròxim)
camí de la Bassa  (camí pròxim)
Mas dels Pòlits (mas proper)

MAS DEL VICTOR o Mas  d’Anglada 16068

IMATGES

Informant Antonia Piedad Masias Garcia
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

Altres condicions específiques



MAS DEL MODESTODenominació / Topònim 16077

-

-

-

Mas

Habitatge

Construcció estructurada en planta baixa, primer pis i porxo, amb la coberta a dues vessants, però diferents, una és mes curta i
amb menys pendent que l’altre.
En la façana principal hi ha tres obertures per planta, totes són finestres rectangulars, excepte la porta de la planta
baixa situada en la part central, la qual és una portalada de pedra amb l’arc escarser. La resta d’obertures de les
altres façanes també són rectangulars.
A la part posterior hi ha un cos de dimensions més reduïdes adossat al mas.
Les façanes estan pintades de color groguenc amb un sòcol.
Al costat dret del mas hi ha un cos construït de pedra i totxo, davant del qual observem una terrassa.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, però a causa de les reformes l’estructura del mas ha
estat força modificada i no hi ha cap element a destacar.
Proper al mas hi ha una pica de pedra, la qual seria un element d’interès.

x-345381,4414;     y-4561009,9141Coordenades UTM

Riera GranPartida

Situat al camí de la Serra, proper al Mas de Colom NouAdreça (precisió a la localització)

En l’entorn immediat, al voltant del mas hi ha arbrat. El conreu
dela finca és l’avellaner.
A la vora del mas hi ha construccions auxiliars: magatzems, estables al
lateral dret i una bassa a la part posterior.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 11, núm 4960
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,1912 Ha

68,64 m2

183,82 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 055

PB + IINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 16 Parcel·la 77

43147A016000770000DO

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona,i és per camí.
Baixant pel camí de La Serra, passat Mas Passamaner i abans d’arribar al Mas de Colom Nou,
agafarem el camí a mà dreta el qual ens durà al mas.

Proper a la Riera Gran.                                                                                                             Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat rehabilitat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial. Al torbar-
se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Modest (mas)
Riera Gran (partida)
Camí de la Serra (camí)
Mas de Colom Nou (mas pròxim)
Camí de la Bassa (camí pròxim)
Camí Travesser (camí pròxim)
La Sisena (partida pròxima)

MAS DEL MODESTO 16077

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

Altres condicions específiques



MAS DEL LLORTDenominació / Topònim 16107

La major part de la construcció actual és d’una reforma d’ampliació de finals del segle XIX o inicis del
segle XX, tot i que hi ha una part del mas que és anterior a aquesta època.

Inicis del segle XX.

-

Mas

Explotació agrícola

Mas de dimensions reduïdes, de totxo i pedra amb la coberta plana. Esta format per dos cossos, el principal destinat originalment
a habitatge i l’altre a magatzem. El cos principal està estructurat en planta baixa i primer pis, mentre el magatzem és només
d’una planta.
Totes les obertures són rectangulars, excepte la porta del magatzem que és d’arc escarser. En la façana principal la
porta que dona accés al mas és amb llinda de fusta plana.
Les façanes estan arrebossades amb morter de calç, i pintades de color marró clar. En general presenta deteriorament i
desprendiments.
Al costat esquerra del mas hi ha un fogons adossats a la façana.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura, composició i materials originals.
Com a elements a destacar és el fet de correspondre, la part no modificada, al model de construcció del mas situat al pla del
terme a finals del segle XIX inicis del segle XX.

x-345034,5446;     y-4561577,0708Coordenades UTM

Riera GranPartida

Situat al camí de la Bassa, proper al Mas del LlopAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha un pati amb arbrat, i al voltant hi ha el conreu de
la finca, l’avellaner.
Al costat hi ha un petit safareig.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació, pel que fa a l’estructura és aparentment bo, però en general presenta
deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/moderat

pas 10, núm 5198
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,3268 Ha

120,14 m2

170,03 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 056

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 16 Parcel·la 107

43147A01600100000DG

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Baixant pel camí de la Bassa, fins arribar a la cruïlla amb el Torrent d’en Bartra, a partir d’aquí
seguirem avall fins a la primera desviació a mà esquerra, aquest camí ens durà al mas.

Proper a la Riera Gran.                                                                                                       Afectat per
les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Llort (mas)
Riera Gran (partida)
Camí de la Bassa (camí)
Torrent d’en Bartra (torrent)
Mas del Llop (mas pròxim)
camí de la Serra (partida i camí)

MAS DEL LLORT 16107

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

Altres condicions específiques



MAS DELS PANXOSDenominació / Topònim 17017

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció formada per dos cossos, un és el mas original i l’altre és un cos adossat d’una època posterior i de dimensions
similars a les del mas.
Tots dos cossos estan estructurats en planta baixa i primer pis, però mentre el mas original té la coberta a dues vessants i poca
pendent, l’altre cos destinat a magatzem té la coberta a una sola vessant.
En general destacar el reduït nombres d’obertures, sobretot en planta baixa. I a més a més, en el magatzem les obertures del
primer pis estan tapiades.
Les façanes estan arrebossades, però tenen parts recobertes de ciment. I l’arrebossat presenta signes de deteriorament i
desprendiments deixant el parament de pedra i totxo a la vista.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacant la construcció original.
Les batedores de la bassa també són un element d’interès.

x-344640,5508;     y-4561463,7930Coordenades UTM

El BurgaPartida

Situat damunt del mas de les Cabelleres, proper al mas de MajolaAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha arbrat composta per: mimoses, nogueres, moreres i
til•lers. Al voltant hi ha el conreu de la finca, el qual és l’avellaner.
Al costat hi ha una estructura auxiliar agrícola i una bassa amb alguna
batedores.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular. Mostra signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 11, núm 4956
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,4319 Ha

59m2

118m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 057

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 01100200CF46B Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 17 Parcel·la 17

43147A017000170000DF

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és regular, i és per camí.
Sortint de La Selva en direcció Almoster, a mà esquerra agafarem el Torrent d’en Bartra, i amb l’encreuament amb el camí del
Burgar seguirem per aquest, i agafarem el tercer camí i la primera entrada a mà esquerra ens durà al mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

Reformada

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Les batedores de la bassa són elements protegits amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas dels Panxos (mas)
el Burga (partida)
Camí el Burgar (camí)
Torrent d’en Bartra (torrent)
Mas de les Cabelleres (mas pròxim)
La Majola (mas pròxim)
Mas d’en Guasch (mas pròxim)
camí de la Bassa (camí pròxim)
Torrent de la Llebreta (torrent pròxim)

MAS DELS PANXOS 17017

IMATGES

Informant Bartomeu Soronellas
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LES CABELLERESDenominació / Topònim 17018

Inicis segle XX

Inicis segle XX

Modernista

Mas

Explotació agrícola

Mas modernista construït de totxo, on una part esta estructurada en planta i primer pis, i una altre part en planta baixa, primer
pis, porxo i terrat, i hi ha un pati interior.
En la façana principal hi ha dos portes, les quals estan encapçalades per un arc rebaixat.
La part més interessant del mas és la part posterior, en el qual s’eleva un cos similar a una torre de totxo, on hi trobem
finestrals estrets i que decoren obertures cegues. Tota aquesta estructura forma la part més alta del mas, i finalitza amb un ampit
de totxo. Les finestres són llargues i estretes encapçales amb un arc apuntat i d’altres amb un arc de mig punt. Destacar
els vitralls d’algunes finestres.
Les façanes no estan arrebossades, deixen el parament de totxo i totxana segons la data de construcció o de reforma a la vista.
Davant del mas hi ha una renglera de carreus, i en un d’ells hi ha una inscripció amb la data 1390.

Històricament i arquitectònicament com a  elements d’interès  és el mas  en si, per  la seva  estructura i  composició.
Sobretot destacar l’interès arquitectònic de la part posterior, per la seva estructura, les finestres llargues i
estretes encapçalades amb arc apuntat o parc de mig punt, els vitralls, tot l’element que forma la torre....
Un element significatiu és el carreu amb la inscripció de la data 1930.
Històricament també tè interès per la seva època de construcció, ser un mas modernista.
El mas recorda a les construccions dels escorxadors de Reus i Tarragona.

x-344816,1501;     y-4561496,6453Coordenades UTM

El BurgaPartida

Situat proper al Mas dels Panxos i Mas de la MajolaAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat d’algun arbre, i del conreu de la finca, avellaners.
Al lateral esquerra hi ha un pou i un safareig, mentre que a l’altra banda hi
ha un pati rectangular.
Davant del mas observen una renglera de carreus.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular, en general mostra signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/molt alt

pas 11, núm 4957
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,8000 Ha

183,04m2

343,4m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 058

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 17 Parcel·la 18

43147A017000180000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí,
Baixant pel camí de la Bassa fins arribar a la unió amb el Torrent d’en Bartra, passat aquest punt
seguirem  el primer camí a mà dreta.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas  ha estat reformat.
(falta núm. expedient)

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

La ranglera de carreus, i el carreu amb l’inscripicó de l’any 1930 són elements protegits amb la protecció dels valors d’un
element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Caballeras

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de les Cabelleres (mas)
El Burga (partida)
Camí de la Bassa (camí)
Torrent d’en Bartra (torrent)
Mas dels Panxos (mas pròxim)
Mas del Llop (mas pròxim)
Mas la Majola (mas pròxim)
Torrent de la Llebreta (torrent pròxim)

MAS DE LES CABELLERES 17018

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL GUASCHDenominació / Topònim 17019

-

-

-

Mas

-

Construcció estructurada en planta baixa, primer pis, i en un volum també golfes. Adossat al lateral dret hi ha uns petits cossos
adossats de dimensions reduïdes, destinades a magatzem i uns tancats per animals.
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc. S’observa que s’han dut a terme tasques de conservació a les
façanes i a la teulada. Aquesta és a una vessant, i la inclinació és diferent segons el volum. Les obertures són quadrades de
llinda plana. Les de la planta baixa estan reixades.

El mas ha estat modificat i no hi ha cap element significatiu, tot i que a nivell arquitectònic conserva l’estructura original.

x-344818,9421;     y-4561350,8347Coordenades UTM

El BurgarPartida

Situat sota del Mas de les Cabelleres i del Mas dels Panxos.Adreça (precisió a la localització)

Al costat del mas hi ha unes petites construccions adossades amb uns
tancats amb animals.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès Moderat

Pas 11, núm 4957
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,1702 Ha

71,27 m2

147,76 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 059

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 17 Parcel·la 19

43147A017000190000DO

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és per camí.
Descendint pel camí de la Bassa, una vegada passada la unió amb el Torrent de la Llebreta,
agafarem el segon camí a mà dreta.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

DETERMINACIONS NORMATIVES

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d'interès, es recomana

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Guasch (mas)
El Burga (partida)
Camí de la Bassa (camí)
Torrent de la Llebreta (torrent)
Mas de les Cabelleres (mas pròxim)
Mas dels Panxos (mas pròxim)
Mas dels Polits (mas pròxim)

MAS DEL GUASCH 17019

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS VERMELL o Masia BlancaDenominació / Topònim 18001

-

-

-

Mas

Agrícola

Mas estructurat en planta baixa i dos pisos, amb terrasses als laterals. El coronament de l’edifici és una barana de terrat
amb balustres, tant en el primer pis com en el segon.
A la part lateral esquerra hi sobresurt un volum en forma de torre.
Totes les façanes estan pintades blanques, i les obertures són rectangulars. En general hi ha un gran nombre de façanes
amb un ordre compositiu simètric.
Antigament el mas era tot vermell, imitant pedra, i d’aquí li ve la denominació del Mas Vermell. Actualment està tot pintat de
blanc, i li diuen la Masia Blanca. Arquitectònicament i històricament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.

Destacar la composició de les obertures de les façanes.
Tambe destacar l’eucaliptus i el xiprer monumentals de davant del mas, en el jardí.

x-344163,9509;     y-4561948,6202Coordenades UTM

Torrent d’en BartrePartida

Situat  a  la  carretera  de   Reus  a  Montblanc,  proper  al  mas  de  les
Pastores

Adreça (precisió a la localització)

Davant del mas destaca l’enorme arbrat, compost per avets, pins.... També
hi ha un rafal enrajolat, una piscina i un jardí.
En la banda posterior hi ha una bassa circular de dimensions reduïdes i
un rafal destinat a magatzem.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 10, núm 5194
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,6995 Ha

211,65m2

541,60m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 060

PB + IINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 18 Parcel·la 1

43147A018000010000DR

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Al mas hi accedirem pel camí de servei de la Carretera Reus – Montblanc. Sortint de La Selva en
direcció Reus, el mas esta situat entre el Torrent de Llebreta i el d’en Bartra.

Proper al Torrent de Llebreta i al Torrent d’en Bartra.                                                             Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Degut a la gran superfície construïda no es permetrà fer cap tipus d’ampliació.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                   La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Blanca (mas)
Torrent d’en Bartra (partida i torrent)
Carretera de Reus - Montblanc (carretera)
Torrent de la Llebreta (torrent pròxim)
Mas de les Pastores (mas pròxim)
Mas del Rumbo (mas pròxim)

MAS VERMELL o Masia Blanca 18001

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts
(11 de juliol de 2005)
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LES PASTORESDenominació / Topònim 18008

Construcció del segle XX

Segle XX

-

Mas

Mas i explotació agrícola / habitatge

Construcció formada per tres cossos adossat. El mas està estructurat en planta baixa i primer pis, amb la coberta de teula a dues
vessants i el carener paral•lel a la façana principal. Al lateral dret hi ha un cos d’una sola planta amb la coberta de teula a
una vessant. Adossat al lateral esquerra hi ha el magatzem, on antigament hi havia un corral, també d’una sola
planta. Adossat al lateral esquerra, a la paret del magatzem hi ha un petit rafal.
Totes les obertures són rectangulars, excepte la porta que dóna accés al magatzem la qual és d’arc escarser. En algunes de
les finestres hi podem observar l’escopidor.
El mas original únicament constava d’una planta i del corral, posteriorment s’elevà un pis i s’ha anat ampliant. En
la part posterior es pot veure part de la reforma, ja que la part nova no esta arrebossada, deixant la totxana de la façana vista.
Les façanes, excepte algunes parts, estan arrebossades i pintades en tonalitats marronenques, en alguns trams
presenta deteriorament i desprendiments.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, destacant el mas original amb el corral, l’actual
magatzem,  per la seva estructura i composició.
Destacar la porta de magatzem d’arc escarser.

x-344235,4006;     y-4562048,3657Coordenades UTM

Torrent d’en BartrePartida

Ubicat  a  la  de  Carretera  Reus - Montblanc, molt  proper  a  la  Masia
Blanca, al costat del torrent de la Llebreta

Adreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha una esplanada amb fruiters, i al voltant hi ha
principalment avellaners.
Al lateral dret hi ha unes naus, les granges.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que les façanes presenta signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 10, núm 5194
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,3102 Ha

270,37 m2

350,89 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 061

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000100800CF46B Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 18 Parcel·la 8

43147A018000080000DZ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Al mas hi accedirem pel camí de servei de la Carretera Reus – Montblanc. Sortint de La Selva en direcció Reus,
fins arribar a l’altura del Torrent de la Llebreta, agafarem el camí a mà esquerra.

Pròxim al Torrent de la Llebreta.                                                                                             Afectat per
les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

L’any 1962 – 63 es van realitzar les primeres reformes del mas, on s’aixecà un pis. Posteriorment,
aproximadament l’any 1965, es van fer les segones reformes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de les Pastores (mas)
Torrent d’en Bartra (partida)
Carretera de Reus - Montblanc (carretera)
Torrent de la Llebreta (torrent pròxim)
Mas Vermell / Masia Blanca (mas pròxim)
Mas del Rumbo (mas pròxim)

MAS DE LES PASTORES 18008

IMATGES

Informant Alejandro Coll
Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL RUMBODenominació / Topònim 18045

Construcció de la dècada dels anys 30.

Primera meitat del XX

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció estructurada en planta baixa i primer pis, i amb una terrassa. Adossat al lateral dret hi ha el magatzem de
només una planta.
Davant la porta principal hi ha uns esglaons per donar accés al mas.
Totes les obertures son rectangulars, excepte les de la façana posterior les quals estan encapçalades per un arc rebaixat.
Totes les façanes estan pintades de color blanc, i les carpinteries i persianes també són  blanques.
Al costat hi ha una construcció, la qual devia ser el mas dels masovers o un paller.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, destacant les obertures d’arc rebaixat de la façana
posterior, però a causa de les reformes l’estructura del mas ha estat força modificada i no hi ha cap element a destacar.
L’interès del mas és més aviat històric, per la seva data de construcció, en els anys 30.

x-344564,6031;     y-4561805,3225Coordenades UTM

Torrent d’en BartrePartida

Situat al torrent d’en Bartra , proper a la Masia Blanca o Mas Vermell i
el Mas de les Pastores

Adreça (precisió a la localització)

Al voltant del mas hi ha diverses naus, les quals havien sigut granges i actualment
s’utilitzen com a magatzems.
Davant  del  mas  hi  ha  un rafal,  així  com  també  un  pati, proper  al  mas hi ha una bassa.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 10, núm 5198
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,5234 Ha

160,88m2

266,36m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 062

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 18 Parcel·la 45

43147A01800045000DH

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva en direcció al camí vell de Reus, agafarem el camí de la Bassa fins arribar
al Torrent d’en Bartra, seguirem el torrent cap amunt, i el mas el trobarem a mà dreta.

Proper al Torrent de Llebreta i al Torrent d’en Bartra.                                                             Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció que afecta al mas és una protecció ambient, donat que el mas ha estat modificat, però aquest té interès històric ja
que la seva estructura i composició original, així com els materials i tècniques constructives pertanyen a la tipologia del
masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Rumbo (mas)
Torrent d’en Bartra (partida i torrent)
camí de la Bassa (camí pròxim)
Torrent de la Llebreta (torrent pròxim)

MAS DEL RUMBO 18045

IMATGES

Informant Eduard Gassol
Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MICALAUETDenominació / Topònim 21003

La construcció del mas probablement sigui de finals del segle XIX.

Finals del segle XIX

-

Mas

Explotació agrícola i habitatge

Mas de planta rectangular, en el qual sobresurt un cos central amb una planta més que la resta. Aquest cos està
estructurat en planta baixa, primer pis i porxo amb la coberta plana. Mentre que la resta de mas, els extrems estan estructurats
en planta baixa i primer pis, i amb la coberta a dues vessants.
Adossat a la part frontal del mas hi ha un rafal amb pedrissos en forma de ela i amb el terra enrajolat.
En la façana principal hi ha tres balcons sense llosana, dos en la primera planta i un en el porxo, les obertures dels
balcons són d’arc escarser. La porta d’accés al mas també és d’arc escarser. La resta d’obertures del mas són rectangulars
i les de planta baixa tenen una reixa. En la façana principal també hi ha la porta d’accés al magatzem, la qual és metàl•lica.
Totes les façanes estan pintades de blanc i no mostres signes de deteriorament.
El mas està encapçalat per una campana en la part més alta.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva composició i estructura.
Destacant els arcs escarsers de les obertures, el porxo i la campana que encapçala el mas.

x-343202,5702;     y-4562591,5190Coordenades UTM

Mas d’en BovePartida

Torrent d’en Bartra, proper al Mas de Girona i al Mas de MacaiAdreça (precisió a la localització)

Al voltant del mas no destaca gaire arbrat, davant hi ha uns espais
amb plantes, i algun arbre petit. En la part posterior del mas trobem el
conreu de la finca, l’avellaner.
En el lateral dret hi ha una pista de tennis.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 9, núm 5096
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

5,0113 Ha

311,46 m2

519,84 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 063

PB + I  + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 0021000030001FM Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 21 Parcel·la 3
43147A021000030000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i es per carretera i camí.
Sortint de La Selva en direcció Almoster per la carretera Almoster – La Selva, baixant pel Torrent
d’en Bartra, el primer camí a mà dreta ens durà al mas.

Proper al Torrent d’en Bartra.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha tingut una rehabilitació integral, núm. expedient 90/00.
(Hi ha documentació gràfica)

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Micalauet

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual. Tota
actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Micalauet (mas)
Mas d’en Bové (partida)
Carretera d’Almoster a la Selva (carrtera)
Torrent d’en Bartra (torrent)
Mas de Girona (mas pròxim)
Torrent de la Llebreta (torrent pròxim)

MAS DE MICALAUET 21003

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LA BOLA / Mas del GuaschDenominació / Topònim 21016

La data de la construcció probablement sigui 1906, any escrit en la clau de la porta d’accés. També hi
ha escrit 1982, any de la reforma.

Principis segle XX

-

Mas

Mas

Mas reformat al 1982, però conserva l’estructura de l’antic mas. Estructurat en planta baixa, primer pis i golfes amb la coberta a
dues vessants. Al costat esquerra hi ha un cos que també forma part del mas d’una única planta.
La majoria d’obertures són rectangulars, excepte algunes que són amb arc.
En el primer pis de la façana principal hi ha tres balcons amb llosana, mentre que en l’escaire dret de l’edifici hi ha els
porxos amb arcades d’arcs a catenàries.
L’encapçalament de la porta principal és amb arc escarser, emmarcat de pedra, i a la clau hi ha dos anys pintats, 1906 i 1982,
possiblement un sigui  l’any de construcció i l’altre el de la reforma.
Totes  les façanes  estan  pintades  blanques  amb  el  sòcol  en  tonalitats  marronoses,  igual  que  els  marcs de  les obertures.
Els cantons estan segellats amb cadena cantonera.

Arquitectònicament i històricament  com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacant l’arc escarser de la porta d’accés i les arcades d’arc a catenàries del porxo.

x-343619,5940;     y-4562043,8982Coordenades UTM

Mas d’en BovéPartida

Situat al torrent d’en Bartra, proper al Mas de GironaAdreça (precisió a la localització)

En l’entorn més immediat el mas hi ha tot un espai cobert de xiprers
amb gespa, una piscina i uns gronxadors.
Al voltant hi ha el conreu de la finca, avellaners i olivers.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 10, núm 5193
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

9,8341 Ha

225,58 m2

593,42 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 064

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000500400CF46A Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 21 Parcel·la 16

43147A021000160000DB

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

Bona - regular , per camí. Sortint de La Selva en direcció Almoster fins arribar al torrent d’en Bartra.
Baixant pel torrent agafarem el sisè camí a mà dreta.

Proper al Torrent d’en Bartra.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat reformat al 1982, però conserva l’estructura de l’antic mas.
Núm. expedient: 159/82.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas de Guasch

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.                                  Al torbar-
se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.                  Tota
actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                    La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas d’en Guasch (mas)
Mas d’en Bové (partida)
Carretera d’Almoster a la Selva (carretera)
Torrent d’en Bartra (torrent)
Mas de Girona (mas pròxim)
Torrent de la Llebreta (torrent pròxim)

MAS DE LA BOLA / Mas del Guasch 21016

IMATGES

Informant Jordi Carol Llecha
Maria Pilar Roselló Turlam
Josep Agustench (Guardatermes)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL MACAIDenominació / Topònim 21049

-

-

-

Mas

Mas i explotació agrícola

Mas construït de pedra, estructurat en planta baixa i primer pis. La coberta és de teula amb dues vessants i amb el carener
perpendicular a la façana principal.
Davant del mas hi reposa un rafal de fibrociment, i adossat al lateral esquerra hi ha un cos de construcció posterior feta de blocs
de formigó.
En el mas original les obertures són rectangulars, i destacar els brancals de pedra de la porta d’accés.
El mas original està arrebossat, però presenta deteriorament i en els escaires de les parets s’entreveuen alguns carreus.

Històricament i arquitectònicament Com a element d’interès és el mas original, per la seva estructura i senzilla composició, i
pels materials originals, pedra.
Destacant els brancals de pedra de la porta i el parament de pedra de les façanes.

x-342805,0058;     y-4562450,0940Coordenades UTM

Mas d’en BovéPartida

Ubicat a  la  carretera  d’Almoster a la Selva, abans  d’arribar a  la recta
del Mas de Varrà

Adreça (precisió a la localització)

En l’entorn immediat el mas està envoltat d’arbrat, i a la esquerra hi
ha un petit jardí. Al voltant de la construcció hi ha una parra.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular, presenta signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt

pas 9, núm 5098
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,3005 Ha

124,36 m2

142,79 m2

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 065

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 21 Parcel·la 49

43147A021000490000DY

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Sortint de La Selva en direcció Almoster per la carretera Almoster – La Selva, abans d’arribar al tomb on trobem la recte
pronunciada, en el qual hi ha el Mas de Varrà. El mas està a la banda esquerra de la carretera.

Proper a la carretera d’Almoster a la Selva del Camp.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat reformat, posteriorment a la construcció original es va afegir un rafal i un cos adossat
amb blocs de formigó.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Macai (mas)
Mas d’en Bove (partida)
Carretera d’Almoster a la Selva (carretera)
Mas de Micalauet (mas pròxim)
Mas de Varrà (mas pròxim)
Camí Vell de Reus (camí pròxim)
Torrent d’en Bartra (partida i torrent pròxim)

MAS DEL MACAI 21049

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts (11 de
juliol de 2005)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS HIPÒLITDenominació / Topònim 22050

-

-

-

Mas

Mas

Mas format per un únic cos. Està construït de pedra, i amb les cantoneres reforçades amb carreus de grans dimensions. La
coberta és inclinada a dues aigües.
Les finestres de la planta baixa estan fetes amb arcs apuntats, i la porta d’entrada amb arc rebaixat.
Algunes zones tenen les cantonades amb ceràmica manual.
Cal destacar les voltes interiors ceràmiques.

Històricament i arquitectònicament, com a element d’interès és el mas original per la seva estructura i composició de la façana.
Destacant el parament de pedra de les façanes i les cantoneres de pedra.

Coordenades UTM

MatetPartida

Proper a la riera de la Quadra, tocant al terme municipal de ReusAdreça (precisió a la localització)

El mas es troba envoltat de conreus d’avellaners, i algun arbre fruiter situat
a l’entorn immediat del mas.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 19-04-2013

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació Bo

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/alt

Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,3613 Ha

250,25 m2

280 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 066

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 22 Parcel·la 50

43147A022000500000DE

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accés és bo, per carretera i camí.
Des de la Carretera de Montblanc, molt proper al terme municipal de Reus, i a la dreta agafant el
camí de la riera de la Quadra.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
La volumetria haurà d’adequar-se a les obres ja autoritzades d’acord amb la llicència d’obres número 197/98.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Hipòlit
Riera de la Quadra
Matet (partida)

MAS HIPÒLIT 22050

IMATGES

Informant Hipòlit Monseny Gavaldà

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



VENTA BESORA (Mas de Besora)Denominació / Topònim 22062

-

-

-

Mas

Mas

Antigament el mas era un hostal situat just al costat de la carretera C-240.
Construcció molt reformada de planta rectangular, formada per diferents cossos. Està estructurat en planta baixa i primer pis, i un
altre cos en planta baixa, primer pis i golfes. Adossat a la part posterior, hi ha un cos d’una sola planta. En la façana principal, al
lateral esquerra hi ha adossat un cobert de teula.
Totes les obertures són rectangulars i les de la planta baixa estan reixades, excepte la porta d’accés en la façana
principal que és d’arc escarser.
La façana principal esta pintada de color groc, la resta de façanes presenten signes de deteriorament i desprendiments i
en alguns trams i manca arrebossat o pintat, deixant a la vista el parament de totxana

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva composició i estructura.
Destacar la porta d’accés d’arc escarser.

x-343067,0776;     y-4559712,5868Coordenades UTM

MatetPartida

Situat  al  costat  del  camí  de  Servei  de l’autovia,  proper  al  Mas  de
Rossendo i al Mas Sicilia

Adreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi passa la autovia.
En la part posterior hi ha un descampat amb construccions on
hihavia hagut gallines ..., actualment abandonades.
En un entorn més llunyà el mas està envoltat d’altres masos i xalets.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular. Les façanes mostren signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt

pas 14, núm 5226
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,2736 Ha

275,85 m2

570,96 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 067

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000401800CF45G Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 22 Parcel·la 62

43147A022000620000DG

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Sortint de La Selva en direcció Reus pel camí de servei, passada la Riera d’Almoster, un metres més
endavant trobarem una masia just al costat de la carretera a mà dreta.

Proper a l’autovia.                                                                                                                      Afectat
per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat reformat en els darreres 20 anys.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Hostal

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.                 Tota
actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                   La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Besora (mas)
Matet (partida)
Mas Sicília (mas pròxim)
Mas Rossend (mas pròxim)
Mas Curto (mas pròxim)
Mas Olle (mas pròxim)
Riera d’Almoster (riera pròxima)

VENTA BESORA (Mas de Besora) 22062

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL CURTODenominació / Topònim 22065

La data de construcció probablement sigui 1918, any escrit a la capçalera de la façana principal.

Principis del segle XX.

Mas

-

El Mas de Curto es tracta de dos masos adossats, el dels masovers (el de l’esquerra) i el dels propietaris (el de la dreta). Totes
dues construccions estan estructurades en planta baixa i primer pis.
El mas dels propietaris és el més interessant i el que està més ben conservat. La façana principal té una composició asimètrica, de
color roig, imitant el totxo i amb les obertures emmarcades de blanc. La porta principal és d’arc rebaixat i està desplaçada del centre
situada al lateral esquerra. En la planta baixa també hi ha una finestra d’arc rebaixat, la resta d’obertures del mas són rectangulars.
En la façana principal, en la part superior i central, hi ha un any esgrafiat (1918) i unes inicials (AB), situada una damunt de
l’altre. Probablement l’any sigui la data de construcció  i les inicials corresponguin a les dels propietaris  en aquella època.
El cos de l’esquerra, de façana blanca, es poden observar signes de deteriorament en la pintures de les façanes i en els porticons
deles finestres. A la part posterior té un cos adossat, de dimensions més reduïdes.

Proper al mas trobem un rafal, amb un sortidor i una taula., i en un entorn més llunyà hi ha una gran nau, podria ser una granja.

Com a element d’interès és el conjunt del mas, el mas dels masovers i propietaris, per la seva composició i estructura.

Destacant la façana principal del mas dels propietaris, la composició asimètrica pintada i esgrafiada de color roig imitant el
totxo amb les obertures emmarcades de blanc. Un element significatiu és la capçalera de la façana principal on hi ha
escrit l’any 1918 i les inicials AB.

x-343021,3085;     y-4559895,5884Coordenades UTM

MatetPartida

Situat  al  costat  del  camí  de  Servei  de  l’autovia, proper  al  Mas  de
Bessora i Mas del Curto

Adreça (precisió a la localització)

El mas esta situat en una zona on al voltant hi ha altres masos i xalets.
Davant del mas hi ha un pati amb plataners, i també hi ha una piscina
circular i una bassa.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular, les façanes i obertures mostren signes de
deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt

pas14, núm 5225
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,5152 Ha

240,55 m2

435 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 068

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000402100CF45G Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 22 Parcel·la 65

43147A022000650000DL

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva en direcció Reus pel camí de servei, passada la Riera d’Almoster abans d’arribar
al Mas Besora, agafarem la primera entrada a mà dreta que ens durà al mas.

Proper a l’autovia.                                                                                                                   Afectat per
les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

L’any 2005 s’inicia la rehabilitació del mas. Núm. expedient 154/05.
(hi ha documentació gràfica)

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Curto (mas)
Matet (partida)
Mas del Rossendo (mas pròxim)
Mas Olle (mas pròxim)
Mas Roca Musset (mas pròxim)
Mas Besora (mas pròxim)
Camí d’Almoster a mas Besora (camí pròxim)
Riera d’Almoster (riera pròxima)

MAS DEL CURTO 22065

IMATGES

Informant Antonio Roca Boleda
Maria Dolors Gispert Freixes
Josep Agustench (Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

Altres condicions específiques



MAS OLLÉDenominació / Topònim 22066

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de planta irregular i reduïda, amb un cos elevat. Està estructurada en planta baixa els cossos més baixos; i en planta
baixa, primer pis i terrat el cos més elevat.
Totes les obertures són rectangulars i estan reixades. En la primera planta de la façana principal hi ha una balconada que ocupa
tota la façana.
Les façanes estan pintades de blanc amb el sòcol marró.
Adossat i molt proper al mas hi ha diversos cossos de diferents dimensions, i al lateral esquerre hi ha adossat un rafal amb
fogons, una pica...
Davant del mas hi ha l’obertura d’un antic refugi.

Com a element d’interès és el mas, per la seva composició i estructura. El mas no té cap element significatiu a destacar, ja
que ha estat molt modificat.
A la finca un dels elements d’interès és la obertura d’un antic refugi.

x-342940,3987;   y-4559901;5659Coordenades UTM

MatetPartida

Camí de servei, autovia.
Proper al Mas de Rossendo i al Mas del Curto.

Adreça (precisió a la localització)

El mas està situat en una zona on al voltant hi ha altres masos i xalets.
En un entorn proper al mas hi ha moreres i en un entorn més ampli trobem
pins.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès Moderat

Pas 14, núm 5227
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,0675 Ha

81,75 m2

131,25 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 069

PB + I + terratNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 22 Parcel·la 66

43147A022000660000DT

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i per camí.
Sortint de La Selva en direcció Reus pel camí de servei, passada la Riera d’Almoster fins arribar a Mas Besora on agafarem el
camí a mà dreta, i aquest camí ens durà al mas, abans d’arribar a les línies del ferrocarril.

Proper a l’autovia i a la línia de ferrocarril.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Ollé (mas)
Matet (partida)
Mas del Curto (mas pròxim)
Mas de Roca Musset (mas pròxim)
Mas Ollé (mas pròxim)
Riera d’Almoster (riera pròxima)

MAS OLLÉ 22066

IMATGES

Informant Antonio Roca Boleda
Maria Dolors Gispert Freixes
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE VARRÀDenominació / Topònim 23010

Construcció del segle XX.
Al cadastre consta la data 2001, l’any de la reforma.

Segle XX

-

Mas

Habitatge

Masia rehabilitada i ampliada, amb coberta de teula a dos vessants. La part ampliada és a la banda posterior, paral•lela a la
carretera. Del cos més antic es conserva l’estructura.
La construcció esta estructurada en tres cossos, un en planta baixa i dos pisos, l’altre en planta baixa i primer pis i un últim
en planta baixa i terrassa.
La majoria d’obertures del segon pis finalitzen amb arc escarser mentre que la resta d’obertures ho fan en llinda
plana, excepte el portal d’accés.
En el primer pis hi ha uns grans finestrals que donen a la terrassa, situada damunt del magatzem.
Les parets estan pintades d’un color beix – rosat claret amb les finestres emmarcades de color blanc. No presenten signes de
deteriorament.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura i composició.
Com a elements significatius a destacar són les obertures d’arc escarser de  la planta superior.
També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas.

x-342525,3800;     y-4562558,4234Coordenades UTM

Mas d’en BovéPartida

Ubicat a la carretera d’Almoster, en una llarga recta abans d’arribar al
poble d’Almoster

Adreça (precisió a la localització)

El mas està a tocar amb la carretera de La Selva – Almoster.
Es troba envoltat de ceps i al costat hi ha un petit jardí i una zona d’esbarjo.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat -alt

pas 9, núm 5098
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,1198 Ha

182,17 m2

442,4 m2

Sòl de riscos i afectacions Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 070

PB + IINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 023000100001FB Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 23 Parcel·la 10

43147A023000100000DL

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Sortint  de  La Selva   en   direcció   cap  Almoster, per  la  carretera  d’Almoster  a La  Selva. El  mas
està ubicat al costat de la carretera, en una llarga recta abans d’arribar al poble d’Almoster.

Proper a la carretera d’Almoster a La Selva del Camp.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat rehabilitat i ampliat.
Núm. expedient. 114/00 – Rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar agrícola.
230/06, rehabilitació coberta

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Varrà

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1: 200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual. Tota
actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD
368/2011, d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas d’en Varrà (mas)
Mas d’en Bové (partida)
Mas del Macai (mas pròxim)
Carretera d’Almoster  a La Selva (carretera)
Camí Vell de Reus (camí)
Camí dels Comuns (camí)

MAS DE VARRÀ 23010

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



PACO PUJOLDenominació / Topònim 24062

Segle XX.

Segle XX

-

Xalet

Xalet

Mas, el qual té l’estructura de xalet, dissenyat  per Abel Ferrater, artista local de la vila.
al  poble  hi ha alguns  altres edificis o  elements que  van  ser dissenyats  per ell, com  per exemple un altre mas en la muntanya de Sant Pere.
De la façana principal destacar els porxats amb quatre arcades situades una en cada façana formant mig octaedre.
L’habitatge consta de planta baixa, primer pis i terrat. Al primer pis hi ha una terrassa en la qual trobem unes escales que permet
accedir al terrat.
En la part posterior també hi ha unes escales les quals donen accés al primer pis.
La majoria d’obertures són rectangulars i tenen llinda de fusta i les altres tenen una petita coberta de teula, les altres obertures són d’arc de
mig  punt. Mentre  les  obertures de planta  baixa  tenen una reixa, les del primer pis tenen  porticons.
Les reixes de les obertures a part de donar protecció són elements ornamentals.
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Però el principal element d’interès és el fet de ser un mas dissenyat per Abel Ferrater, destacant la composició i el disseny del
mas. Un dels elements significatius són les quatre arcades del porxo situat en planta baixa.

x-343207,8029;     y-4563500,1210Coordenades UTM

El SuroPartida

Situat al camí de la ComaAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat per algun arbre, al costat hi ha un gran oliver i en la part
posterior hi ha un petit bosc de pins.
En un dels laterals hi ha una bassa i en la port posterior hi ha una bassa més gran.
El conreu de la finca és l’avellaner i alguns olivers.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que els porticons de les finestres i algunes parts de
les façanes mostren signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt

pas 7, núm 5116
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,1022 Ha

112 m2

201,5 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 071

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001400600CF46C Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 24 Parcel·la 62

43147A024000620000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí asfaltat.
Sortint de La Selva en direcció al camí de la Coma, passat el barranc de la Coma trobarem el mas a
mà esquerra.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Paco Pujol (mas)
El Suro (partida)
Camí de la Coma (camí)
Barranc de la Coma (barranc)

PACO PUJOL 24062

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



PARELLADA DE PETUDenominació / Topònim 26028

-

-

-

mas

explotació agrícola

Construcció de planta rectangular formada per dos cossos, un està estructurat en planta baixa primer pis i porxos amb la
coberta a dues vessants, mentre l’altre té planta baixa, primer pis i una terrassa.
En la part dels porxos hi ha una gran obertura amb una barana de totxana amb motius geomètrics.
Totes les obertures són rectangulars i les façanes estan pintades de blanc.
Davant del mas hi ha una terrassa i un petit jardí. A mà dreta de la porta principal hi ha unes escales que descendeixen i
condueixen als magatzems, on també hi ha un rafal, un safareig, una pica, fogons i una bassa rectangular.

Arquitectònicament i històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició. Destacant la barana
del porxo, la qual és de totxana amb motius geomètrics.

x-343648,8128;     y-4564778,7173Coordenades UTM

La ParelladaPartida

Situat proper al poble de La Selva del CampAdreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat per alguns arbres, com fruiters, alguna palmera....
També es troba envoltat pel conreu de la finca, l’avellaner.
Al costat del mas hi ha dues grans basses rectangulars.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 5, núm 5056
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,2269 Ha

49 m2

139 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 072

PB + I  + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000401100CF46C Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 28

43147A026000280000DG

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera. Sortint de La Selva del Camp per la carretera en direcció
Vilaplana, a mà dreta esta situat el mas.

Proper a la carretera de La Selva a Vilaplana.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Parellada Bové

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Parellada Petu (mas)
Parellada (partida)
Carretera de La Selva a Vilaplana (carretera)
Hort de Carló (mas pròxim)
Parellada Fontanals (mas pròxim)
Camí del Mas de Ripoll (camí)

PARELLADA DE PETU 26028

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



PARELLADA DE FONTANALSDenominació / Topònim 26036

-

-

-

Mas

Mas - habitatge, explotació agrària

Construcció de planta quadrada, estructurada en planta baixa, primer pis i porxo, amb la coberta a dues vessants.
Les obertures són rectangulars, les de planta baixa estan reixades.
Les façanes estan pintades blanques, i presenten signes de deteriorament i despreniments.
La construcció conserva l’estructura externa de l’antic mas, tot i que ha estat molt modificat, principalment les obertures.

Com a element d’interès és el mas en si, per la seva senzilla estructura i composició.
No hi ha cap element significatiu a destacar.
El mas té interès històric i social.

x-343567,5192;      y-4564737,9212Coordenades UTM

La ParelladaPartida

Carretera La Selva - Vilaplana.
Proper a l’Hort de Carló, Molí de Baiget.

Adreça (precisió a la localització)

Al costat del mas hi ha una bassa de forma irregular, mentre a l’altre costat
hi ha un magatzem.
Proper hi ha la Carretera de Vilaplana.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és bo - regular.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès Moderat/alt

Pas 5, núm 5055B
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,8557 Ha

80 m2

240 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 073

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000400400CF46C Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 36

43147A026000360000DF

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva, des dels Ponts en direcció als Molins, seguirem el camí fins al primer desviament
a mà dreta, el qual ens durà fins al mas.

Proper a la carretera de Vilaplana.

El mas ha estat reformat, tot i que la part inferior ha estat reformada conservant l’estructura original.
Núm expedient 60/10, reforma bany.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Parellada de Fontanals (mas)
La Parellada (partida)
Carretera Vilaplana (carretera)
Parellada Petu (mas pròxim)
Hort de Carló (mas pròxim)
Molí de Saforcada (mas pròxim)
Molí de baiget (mas pròxim)
els Ponts (pròxim)
els Molins (pròxim)

PARELLADA DE FONTANALS 26036

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MOLÍ DE BAIGETDenominació / Topònim 26040

-

-

-

Mas

Mas

Masia reformada, en l’any 2005.
Construcció formada per dos cossos, un més alt estructurat en planta baixa, primer pis i golfes amb la coberta a
dues vessants trencada. L’altre cos és d’una sola planta més terrassa.
Totes les obertures són rectangulars, excepte les obertures de les golfes les quals són d’arc escarser.
La façana esta pintada de blanc en les plantes superiors, i tota la planta baixa té un revestiment de pedra.
Un dels elements d’interès i conservats és la pedra del molí, i també es conserva part d’una paret del rec.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva composició i estructura. Destacant la
nova  cornisa i  xemeneia, molt treballades.

El mas té interès històric, per estar situat en l’emplaçament d’un molí fariner, del qual avui en dia se’n conserva la pedra del
molí. Element significatiu a conservar.
Un altre element a destacar és la paret de rec de la vila, situada adossada al mas, el qual portava l’aigua fins al molí.

x-34387,4660;     y-4564673,4966Coordenades UTM

La ParelladaPartida

Situat al camí Vell de Sant Pere, proper al Molí de SaforcadaAdreça (precisió a la localització)

El mas està a tocar amb el camí de Sant Pere.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, degut a que s’han fet obres recentment.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt

pas 5, núm 5185
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,6817 Ha

114,1 m2

236,3 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 074

PB+I+golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 40

43147A026000400000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí asfaltat.
Des de La Selva agafant el camí Vell de Sant Pere, seguirem el camí, el mas esta situat al costat del
camí molt proper al poble.

-

El mas ha estat reformat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Molino Baiget

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:400

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Caldrà informe del Departament de Cultura.                                                                            Tota actuació
que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Moli del Baiget (mas)
La Parellada (partida)
Camí Vell de Sant Pere (camí)
Molí de Saforcada (mas pròxim)
Hort de Carló (mas pròxim)
Parellada de Fontanals (mas pròxim)
Els Ponts
Els Molins

MOLÍ DE BAIGET 26040

IMATGES

Informant Josep Agusntech (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE CARNICERDenominació / Topònim 26079

Construcció del segle XX.

Segle XX

-

Mas

Abandonat

Mas aïllat, de planta rectangular, estructurat en planta baixa i primer pis amb la coberta de tela d’un sol aiguavés.
Construcció amb molt poques obertures, en la planta baixa només hi ha la porta d’accés, i en la primera planta hi ha
tres obertures una en cada façana menys en la façana posterior. Totes les obertures són rectangulars.
Les façanes estan revestides amb ciment, i en la part superior per sota les obertures de les finestres de la primera planta
hi ha una renglera de rajoles amb tonalitats marronenques que envolten tot l’edifici. En general, les façanes presenten signes de
deteriorament i desprendiments.
Tocant al mas, en el lateral esquerra, hi ha les restes d’uns fogons, una pica.... i en l’altre lateral hi ha les restes d’un pedrís –
banc.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva senzilla estructura i composició.
Com a elements a destacar són les restes dels fogons, de la pica, del pedrís, banc ...

x-342243,0461;     y-4565553,5829Coordenades UTM

Pont AltPartida

Situat a la carretera de Vilaplana, proper al mas de CampanetAdreça (precisió a la localització)

Mas ubicat a la muntanya, proper al Pont Alt.

En aquesta finca s’hi conreava l’avellana. Actualment està en estat
d’abandonament.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular.
Les façanes presenten signes de deteriorament i desprendiments.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 3, núm 5025
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,7933 Ha

32,10 m2

64,20 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 075

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 79

43147A026000790000DJ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona per carretera i dolenta pel camí.
Sortint de la Selva del Camp per la Carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, passada la Font dels Gossos, agafarem el
primer camí a mà dreta, seguirem pel camí i més endavant agafarem la primera entrada a mà esquerra.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Carnicer (mas)
Pont Alt (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí de Mas Ripoll (camí)
Mas de Catà (mas pròxim)
Torrent de l’Ordiet (torrent pròxim)
Font dels Gossos (font pròxima)

MAS DE CARNICER 26079

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts (11 de juliol
de 2005)
Josep Agustench (Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MOLI DE SAFORCADADenominació / Topònim 26166

Construcció del segle XIX

Segle XIX

-

Mas

Mas

Mas format per tres cossos principals, on sobresurt un cos central. A la part esquerra i formant un angle ortogonal hi ha adossats més cossos.
El cos més alt està estructurat en planta baixa, dos pisos i golfes, mentre els altres cossos estan estructurats en planta baixa, pis i
golfes o únicament en planta baixa i pis.
En el cos central, a la part superior de la façana principal, destaquen tres obertures d’arc de mig punt, i en lateral esquerra
també hi ha dues obertures d’arc de mig punt que corresponen a les golfes.
Les obertures del cos dret són destinades a balcó, mentre que la resta principalment són finestres. El balcó de la part esquerra està
compost per una llosana molt llarga, la qual, acaba en tres esglaones a través dels quals accedim al pati.
En la planta baixa hi ha algunes portes d’accés que són d’arc carpanell.
Les façanes presenten signes de deteriorament i desprendiments, en general hi manca pintura, en algunes parts de les façanes
es poden observar restes de pintura blava i altres tonalitats.
Es conserven algunes restes del molí.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva composició i estructura.
El mas és interessant arquitectònicament en el seu conjunt, destacant les portes d’arc carpanell de la planta baixa, els balcons
del primer pis i les obertures d’arc de mig punt de les golfes.
Un altre element a destacar són les restes del molí
L’entorn també és un element d’interès.

x-343577,7318;     y-4564628,2890Coordenades UTM

La CostetaPartida

Situat al camí dels Molins, proper al nucli del poble, proper als PontsAdreça (precisió a la localització)

Davant del mas hi ha una gran pati circular en el qual destaca la presència
de diversos pins de grans dimensions.
Molt proper al mas hi ha algunes naus.
El conreu de la finca està abandonat.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular.
Les façanes presenten signes de deteriorament i desprendiments.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt

pas 5, núm 5055
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

5,6661 Ha

319,9 m2

942,4 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 076

PB + II + goflesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 166

43147A026001660000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, per camí.
Des de La Selva, agafarem el camí dels Molins, i el mas es troba molt proper al nucli antic, just al
límit del sòl urbà.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Les restes dels molins també estan protegides, amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Molino Saforcada

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

Agrari, residencial, educació en el lleure, turisme rural, hoteler, habitatge d’ús turístic i residència de la tercera edat,
centres de rehabilitació i altres equipaments i serveis comunitaris.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada cas, complint la
normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Molí de Saforcada (mas)
La Costeta (partida)
Camí dels Molins (camí)
Molí de Baiget (mas pròxim)
Parellada Fontanals (mas pròxim)
Hort de Carló (mas pròxim)
Camí de Sant Pere (camí pròxim)
Camí de la Coma (camí pròxim)
Els Ponts

MOLI DE SAFORCADA 26166

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE L’ADRIÀDenominació / Topònim 26249

-

-

-

Mas habitatge

Agrícola

Construcció en ruïnes, formada per murs de pedra de diverses altures. S’observa que alguna part havia tingut un pis superior,
per les restes d’un forjat amb biga de fusta i d’unes escales. Està construït de pedra i ceràmica, i algunes parts de les façanes
estan arrebossades.
No queda cap indici del material de la coberta, però si que aquesta era a una sola aigua. Al davant de la façana principal es
conserva un pedrís de pedra i ceràmica, que indica que podria haver-hi hagut un rafal.
Cal destacar sobretot la presència de tres contraforts, que es conserven íntegrament, construïts amb carreus de pedra, pedres
més petites i ceràmica. Històricament com a element d’interès és el mas, pels seus materials originals; i els contraforts.

També és interessant l’entorn, el paisatge que envolta el mas i les vistes que ofereix la seva ubicació, ja que des del mas hi ha
una bona panoràmica del poble.

x-343076,4;     y-4563935,49Coordenades UTM

El PoniolPartida

Situat al Camí de Sant PereAdreça (precisió a la localització)

A l’entorn immediat del mas hi ha conreu d’olivers i alguns arbres fruiters.
També arbres de grans dimensions al costat de l’entrada. Bona part de la
parcel·la està ocupada per bosc.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació Ruïna. No té teulada, i només resten parts de façanes i els contraforts.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès

pas 5, núm 5054
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,6808 Ha

87,35 m2

87,35 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 077

PB + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 43147A026002490000
DB

Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 249

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

Molt bona per carretera. Sortint del poble pel Camí de Sant Pere, a mà esquerra.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la posició i al dret d’edificació de la superfície que ocupa el volum.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

DETERMINACIONS NORMATIVES

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d'interès, es recomana conservar els
volums del mas original.

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han d’anar
encaminades a recuperar l’aspecte general original del mas.
Les actuacions han de respectar les restes i elements rellevants de la construcció originària.Es permet la rehabilitació
o restauració, la reconstrucció total o parcial.
La reconstrucció d’aquest mas ha de complir la limitació del volum edificable, que en aquest cas serà de dues plantes.
La coberta tindrà 6.5m d’alçada en el seu punt més alt i tindrà fins a un 30% de pendent.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de l’Adrià (mas)
El Poniol (partida)
Camí de Sant Pere

MAS DE L’ADRIÀ 26249

IMATGES

Informant Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL POLICARPIODenominació / Topònim 26329

Probablement la data de construcció sigui 1744, any inscrit en la clau de la porta d’accés.

Segle XVIII

-

Mas

Mas i explotació agrícola

Mas molt reformat, estructurat en planta baixa i primer pis amb la coberta de teula a dues vessants. Adossat al
lateral esquerra hi ha el magatzem d’una sola planta.
Les reformes que s’han anat realitzant posteriorment a la construcció original, han causat la pèrdua de l’estètica i composició del
conjunt mas.
El mas originari fou construït amb pedra i maons, i destaca la portalada conservada, d’arc escarser amb els brancals de pedra.
En la clau hi  inscrit l’any 1774,  enmig d’unes  sanefes,  possiblement l’any  de construcció. Al  costat de la porta hi ha un pedrís.
Les façanes presenten signes de deteriorament i desprendiments, en algunes parts estan recobertes de ciment i en altre es veu
el parament de pedra original.

Històricament com a elements d’interès són els elements originals i conservats del mas: la porta d’accés d’arc escarser amb
brancals de pedra, l’inscripció de l’any 1774 en la clau de la porta, la barballera original, tot el parament de pedra de les
façanes.
Un altre element d’interès són les restes d’una mina que hi ha en la finca.
El mas també té interès paisatgístic, al estar situat a la muntanya.

x-339027,5204;     y-4565594,5056Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Situat prop de la carretera Vilaplana, abans d’arribar al Coll de la
Batalla i als Tres Pins. Proper al Mas de Serra i al Mas de Murillo

Adreça (precisió a la localització)

Disposa d’arbrat en l’entorn immediat, i diverses plantes.
El conreu de la finca és l’avellaner, i també hi ha alguns productes d’horta.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular.
Les façanes presenten signes de desprendiments i deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas 4, núm 5070B
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

9,0379 Ha

192,06 m2

273,05 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 078

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002004200CF36F Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 329

43147A026003290000DD

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona – regular, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva per la Carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, passat l’accés pel Mas de
Murillo, agafarem el camí a mà esquerra i ens durà al mas.

-

Mas reformat. S’han fet diverses actuacions de construcció al voltant del mas originari.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Les restes de la mina de la finca estan protegides, amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala 1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Policarpio (mas)
Mas Ripoll (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí de Mas Ripoll (camí)
Mas de Murillo (mas pròxim)
Mas de Serra (mas pròxim)
Mas de Baró (mas pròxim)
Coll de la Batalla
Els Tres Pins

MAS DEL POLICARPIO 26329

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts (11 de juliol
de 2005)
Josep Agustench (guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MURILLO ALTDenominació / Topònim 26332

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de pedra amb dos contraforts arrodonits en un dels laterals, d’uns 70cm de radi aproximadament al lateral dret. El
mas està format per dos cossos i un rafal. El cos principal, que pertany al mas original, esta estructurat en planta baixa i
primer amb la coberta de teula d’un sol aiguavés. Adossat al lateral esquerra hi ha l’altre cos format per una única planta,
amb la coberta també d’un sol aiguavés i construït de totxana.
En la part frontal del mas original hi ha adossat un rafal d’estructura metàl•lica.
La porta d’accés és de llinda plana amb dos pedrissos un a cada costat. En general hi manquen obertures, únicament n’hi ha a la
façana principal i totes són rectangulars.
Les façanes presenten signes de deteriorament.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició. Destacant
com a elements significatius el parament de pedra de les façanes, els contraforts de pedra arrodonits i els pedrissos del
costat de la porta.

El mas també té  interès  paisatgístic,  des de  el mas destaca la vista panoràmica que ofereix la seva situació en la muntanya.

x-339106,8037;     y-4565425,1629Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Situat prop de la carretera de Vilaplana, proper al Mas de BaróAdreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, des de l’ubicació d’aquest mas s’observa el Mas de Serra i el
Mas del Petit.
Proper al mas hi ha un enorme castanyer. El conreu de la finca és l’avellaner.
En la mateixa finca hi ha dos massos, un anomenat Mas de Murillo Alt i l’altre Baix.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular.
Les façanes mostren signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/alt

pas  4, núm 5070
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

12,5741 Ha

77,43 m2

101,29 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 079

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 332

43147A026003320000DD

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva per la carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, abans d’arribar als Tres Pins agafarem un
camí a mà esquerra i trobarem el mas situat al costat del camí, passat el Mas de Murillo Baix.

-

El mas ha estat reformat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Murillo Alt (mas)
Mas Ripoll (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Mas de Murillo Baix (mas pròxim)
Mas Baró (mas pròxim)
Coll de la Batalla (coll)
Els Tres Pins
Camí de Mas Ripoll (camí)

MAS DE MURILLO ALT 26332

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MURILLO BAIXDenominació / Topònim 26332

La data de construcció probablement sigui 1910, any escrit damunt de la porta d’accés.

Principis del segle XX

-

Mas

Explotació agrícola

Mas format per dos cossos i un rafal. El mas original està construït de pedra amb la coberta de teula a dues vessants i està
estructurat  en planta baixa  i primer  pis. La  porta  d’accés  està encapçalada amb  un arc rebaixat i té els brancals de pedra.
La resta d’obertures són rectangulars. Damunt de la porta hi ha escrit la data 1910, probablement any de construcció.
Adossat al lateral dret hi ha un cos de dimensions més reduïdes i d’una sola planta, construït de totxana. En la part frontal hi
ha adossat un rafal d’estructura metàl•lica.
Les façanes presenten deteriorament i desprendiments importants deixant a la descobert el parament de pedra.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició. Destacant com a
elements significatius el parament de pedra de les façanes, els brancals de pedra i la porta d’accés d’arc rebaixat.
El mas té interès històric per la seva data de construcció, probablement 1910, i pels materials originals pedra, calç, teula...
També té interès paisatgístic, destacant la vista panoràmica que ofereix la situació del mas en la muntanya.

x-339230,0012;     y-4565500,6189Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Situat prop de la carretera de Vilaplana, proper al Mas de BaróAdreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, al costat del camí.
El conreu de la finca és l’avellaner.
En la mateixa finca hi ha dos massos, un anomenat Mas de Murillo Alt i
l’altre Baix.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular – malament.
Les façanes presenten deteriorament i desprendiments.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/moderat

pas 4, núm 5070
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

12,5741 Ha

52,53 m2

67,89 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 080

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 332

43147A026003320000DD

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva per la carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, abans d’arribar als Tres Pins agafarem un camí a mà
esquerra i trobarem el mas situat al costat del camí, abans d’arribar el Mas de Murillo Alt.

-

El mas ha estat reformat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Murillo Baix (mas)
Mas Ripoll (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Mas de Murillo Alt (mas pròxim)
Mas Baró (mas pròxim)
Coll de la Batalla (coll)
Els Tres Pins
Font del Ferro
Camí de Mas de Ripoll (camí)

MAS DE MURILLO BAIX 26332

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DEL BARÓDenominació / Topònim 26333

-

-

-

Mas

Abandonat

Construcció de pedra estructurada en planta baixa i primer pis amb la coberta de teula a dues vessants. Adossat al mas, al
lateral esquerra, hi ha un cos de dimensions més reduïdes d’una sola planta el qual servia de corral. En la part posterior hi ha
una comuna i adossat al lateral dret un petit rafal amb fogons.
La porta d’accés del mas està encapçalada per un arc rebaixat a sardinell, en la part superior de la porta hi ha una
inscripció on es pot llegir el nom del mas. Als costats de la porta hi ha uns pedrissos a cada banda.
En general manquen obertures, i aquestes són rectangulars i estan situades sense cap ordre compositiu en les façanes, inclús la
façana posterior no té cap obertura.
Les façanes mostren signes de deteriorament i desprendiment, deixant a la vista el parament de pedra.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva composició i estructura. Destacant
com a elements significatius el parament de pedra de les façanes, la porta d’arc rebaixat a sardinell, la inscripció del nom
del mas, els pedrissos. Altres elements a destacar són el safareig i el pou.
El mas també té interès històric per la seva antiguitat, el mas conserva l’estructura original dels masos característics del
Mas de Ripoll.
També té interès paisatgístic per les vistes que ofereix la situació del mas.

x-339299,7117;     y-4565415,0185Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Ubicat prop de la carrtera de Vilaplana, Coll de la Batalla.
Proper al Mas de Serra i Mas de Murillo

Adreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, el qual es troba envoltat per un bosc de pins.
Al costat del mas hi ha un pou, un safareig i un rafal amb fogons.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular – dolent.
Les façanes mostren signes de deteriorament i en algunes parts s’observen algunes esquerdes.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/alt

pas 4, núm 5069B
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

6,3684 Ha

69,98 m2

122,99 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 081

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 333

43147A026003330000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona  per carretera i regular per camí.
Sortint de La Selva per la Carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, agafarem el primer
camí mà esquerra passat al Mas de Serra.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

El safareig, pou i fogons són elements protegits amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Baró (mas)
Mas Ripoll (partida)
Carretera de Vilaplana (carrtera)
Mas de Serra (mas pròxim)
Mas dels Petits (mas pròxim)
Mas Murillo Alt i Baix (mas pròxim)
Els Tres Pins
Coll de la Batalla

MAS DEL BARÓ 26333

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts (11 de juliol
de 2005)
Josep Agustench (Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DELS PETITSDenominació / Topònim 26336

-

-

-

Mas

Agrícola

Mas format per dues parts, el cos de l’esquerra és la part reformada, mentre el de la dreta és el mas antic, on es
conserva part de l’arrebossat de calç d’inicis del segle XX i l’estructura.
La porta d’entrada és d’arc escarser. La resta d’obertures de les façanes n’hi ha de quadrades i d’altres amb arcades.
A la part frontal hi ha dos rafals, i sobre un dels rafals hi ha una terrassa.

Com a materials de construcció destaca en la part antiga el totxo i calç. Els rafals són posteriors i per tant estan fets amb
fibrociment. Mentre que la part reformada està construïda de totxana i arrebossada. També trobem parets de granit i paredat
comú.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, les parts del mas conservades, ja que les
reformes han alterat força l’estructura del mas original.
Com a elements significatius destacar l’era, el safareig, l’arrebossat de calç, les estructures d’arc de les portes i algunes
obertures i el paredat de pedra conservat.

El mas també té interès paisatgístic per les vistes que ofereixen la situació del mas i per l’entorn.

x-339503,4424;     y-4565607,5867Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Situat a prop de la carretera de Vilaplana, adossat al Mas de Serra.
Proper al Mas del Baró

Adreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, està envoltat d’arbrat .
Davant del mas hi ha una era de 9,4m de diàmetre, i mà dreta hi ha un
safareig.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/alt

pas 4, núm 5069
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

5,0622 Ha

267,20 m2

529,75 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 082

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002004500CF36F Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 336

43147A026003360000DE

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera asfaltada.
Sortint de La Selva per la Carretera de Vilaplana, Camí de Mas Ripoll, passat les Tres Aigües fins l’altura de
la Font de Ferro, a mà esquerra seguirem un camí a través del qual accedirem al mas.

-

El mas ha estat reformat, i aquestes han alterat força l’estructura original del mas.
Núm. expedient 39/86, reforma mas. (hi ha documentació gràfica)
Núm. expedient 66/88, reforma lavano i cuina.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.
Destacar els elements significatius del mas conservats, els quals s’han de conservar ja que formen part de l’ambient del mas,
era, safareig, arrebossat de calç, paredat de pedra de les façanes, les estructures d’arc de les portes i d’algunes obertures.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

Agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic.                                    La
possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada
cas, complint la normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Petit (el mas)
Mas Ripoll (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí del mas de Ripoll (camí d’accès al mas)
La Font del Ferro (font pròxima)
Mas de Serra (mas adossat al Mas del Petit)
Mas de Baró (mas pròxim)
Mas de la Cabrera (mas pròxim)

MAS DELS PETITS 26336

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE SERRA / Mas de les MiconesDenominació / Topònim 26337

La data de construcció probablement sigui 1887, any escrit, mig esborrat, en la façana lateral en la
capçalera.

Segle XIX

Pre-modernista

Mas

Mas

Mas adossat al Mas dels Petits, estructurat en planta baixa i dos pisos amb la teulada plana.
De la façana destaca el recobriment de totxo en les obertures i les pintures imitant carreus en la part superior, mentre que
en la part inferior la imitació és d’empedrat comú amb peça grossa.
Tant la façana principal com la lateral presenten una simetria, en que es poden veure tres obertures en cada pis i el
balcó situat en la part central de la façana. Algunes de les obertures estan tapiades. La porta i algunes finestres són
d’arc escarser i la resta d’obertures són de llinda plana.
En les façanes es poden diferenciar diversos arrebossats, i algunes parts estan recobertes amb ciment.
A la part posterior del mas trobem un magatzem, un rafal i el maset (de les plegadores d’avellanes).
Com a materials de construcció destaca el totxo, la calç i la pintura a la calç.

Com elements d’interès és tot el conjunt del mas, per la seva composició, estructura i materials.
La composició de les façanes i els elements que la formen són de gran interès, amb el marc de les obertures de totxo,
les pintures imitant carreus, les obertures d’arc escarser.Un altre element a destacar és l’ampli pati amb plataners.
El mas a part de tenir interès arquitectònic, també té interès històric per la seva data de construcció 1887, i també té interès
paisatgístic per les vistes que ofereix la seva situació en la muntanya.

x-339494,6891;     y-4565618,6248Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Situat a prop de la Carretera de Vilaplana, adossat al Mas dels Petits
Proper al Mas del Baró

Adreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, el qual està envoltat d’arbrat.
Davant de la façana principal hi ha un ampli espai envoltat de plataners de
dimensions monumentals. A mà esquerra hi trobem una font, l’aigua de la qual prové
d’una mina. A la mateixa banda hi ha una bassa i un safareig.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, algunes parts de les façanes mostren signes de
deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt/alt

pas 4, núm 5069
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,8494 Ha

320,91 m2

822,07 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 083

PB + IINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002004600CF36F Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 337

43147A026003370000DS

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera asfaltada.
Sortint de La Selva per la Carretera de Vilaplana, Camí de Mas Ripoll, passat les Tres Aigües fins l’altura de
la Font de Ferro, a mà esquerra seguirem un camí a través del qual accedirem al mas.

-

En el mas s’han realitzat algunes reformes, sobretot a la part posterior del mas.
Núm expedient: 89/98, reforma de la coberta del mas.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

A més, el mas està considerat com un Bé Cultural d’Interès Local segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:400

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i
tècniques de construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà
aportacions de reinvenció.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per
part del Departament de Cultura.

Agrari, residencial, educació en el lleure, turisme rural, hoteler, habitatge d’ús turístic i residència de la tercera edat,
centres de rehabilitació i altres equipaments i serveis comunitaris.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada cas, complint la
normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els masos de la Selva”, alumnes de 8è del
C.P. “Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant
Jordi 1990.

Topònims Mas de Serra (el mas)
Mas Ripoll (la partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí del Mas Ripoll (camí d’accès)
Mas de Petit (mas adossat al Mas de Serra)
Mas de la Cabrera (mas pròxim)
Mas de Baró (mas pròxim)
Mas del Murillo (mas pròxim)
Font del Ferro (Font pròxima)

MAS DE SERRA / Mas de les Micones 26337

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LA CABRERADenominació / Topònim 26338

-

-

-

Mas

Mas

Mas fet de totxo format per dos cossos, un que és el mas estructurat en planta baixa, primer pis i golfes amb la coberta de teula
a dues vessants, i l’altre cos d’una sola planta el qual és el galliner i magatzem.
La façana principal de la masia és de calç, de color rosat, menys la part del sòcol que esta arrebossada de ciment. Destacar la
composició de la façana, la simetria de les obertures i els ulls de bou del porxo. La porta d’accés al mas és d’arc escarser.
La façana del lateral dret és de color blanc amb franges de color rosa que ressegueixen els dos forjats i les cantoneres.
En la part lateral esquerra s’hi observen diferents textures i colors que pertanyen a les diferents obres que s’hi ha fet.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició, destacant els
materials originals sobretot la façana de calç.
Altres elements significatius a destacar són les obertures d’ull de bou del porxo i la porta d’arc escarser del mas.
L’esplanada amb la font enmig, les dues jardiners, els fogons i un safareig també són elements d’interès.
El  mas  també   té  interès paisatgístic per les vistes que ofereix la seva situació.

x-339802,9187;     y-4565827,6098Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Situat  prop  a la  carretera de  Vilaplana, situat entre el Mas de Sant
Josep i el Mas de Serra

Adreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, al voltant hi ha algun arbre.
A l’entrada del mas hi ha una gran esplanada a la part esquerra, en la qual hi
torbem una font enmig de dues jardineres i uns fogons amb un safareig.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que les façanes presenten diversos arrebossats i
alguns signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/moderat/alt

pas 3, núm 5034
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

9,6498 Ha

172,38 m2

332 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 084

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002004700CF36F Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 338

43147A026003380000DZ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Sortint de La Selva per la Carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, passat l’accés al Mas de Sant
Josep, agafarem el segon camí  a mà esquerra i trobarem el mas al costat d’aquest mas.

-

En el mas s’han realitzat diverses reformes, en la part lateral esquerra es poden observar les diferents fases de construcció i
reformes. En l’aspecte actual domina la reforma feta a inicis del segle XX  finals del segle XIX.
Núm expedient 189/07, reforma interior del mas.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Cabrera (el mas)
Mas Ripoll (la partida)
Carretera Vilaplana (carretera)
Camí del Mas Ripoll (camí d’accès al mas)
Mas de Sant Josep (mas pròxim)
Mas de Serra (mas pròxim)
Mas del Petit (mas pròxim)
Font del Ferro (font pròxima)

MAS DE LA CABRERA 26338

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE SANT JOSEP / Mas d’en PàmiesDenominació / Topònim 26339

La construcció original és del segle XV, posteriorment es van realitzar modificacions i la construcció
actual és del segle XVIII

Segle XV   -   Segle XVIII

Obra popular

Mas

Mas i explotació agrícola

Mas d’origen medieval, modificat posteriorment. La construcció actual és del segle XVIII.
La construcció està estructurada en planta baixa, primer pis i golfes, amb la coberta de teula a deus vessants en els laterals.
Al lateral dret, adossat hi ha una antiga capella i un magatzem.
La capella, actualment, encara conserva l’espadanya amb un arc apuntat però sense la campana.
La façana de la planta baixa està pintada de blanc, juntament amb la façana dels cossos adossats, mentre les altres parts
de les façanes hi ha parts d’arrebossats i en altres es veu el parament de pedra. En general presenten signes
de deteriorament i desprendiments.
La porta d’accés a l’interior del mas, en la façana principal, està emmarcada per un arc escarser a sardinell i amb brancals
de pedra. En els laterals de la porta destaquen els pedrissos. La resta d’obertures de les façanes en general són de
llinda plana i són petites.
En la façana lateral esquerra s’hi pot observar un rellotge de sol.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
El mas principalment té interès històric per ser un mas d’origen medieval, i per ser un mas on el Mossen Pie anava els diumenges
a celebrar la missa a petició del propietari del Mas de Serra.

Com elements significatius a destacar, és la capella amb els seus elements conservats, l’espadanya amb un arc mol apuntat, els brancals de
pedra, la porta d’accés d’arc escarser a sardinell, el parament de pedra i el rellotge de sol de la façana lateral.

El mas també té interès paisatgístic per la seva ubicació, i les vistes que aquesta ofereix.

x-340176,8791;     y-4566111,3649Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Situat  a  prop  de  la  carretera  de  Vilaplana,  molt  proper  a  les Tres
Aigúes

Adreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, molt proper a la carretera.
Gran part de la finca és bosc, també hi ha part amb conreu, amb olivers,
avellaners i ametllers.
Proper al mas hi ha una petita bassa o un safareig amb batedores.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt/alt

Pas 3, núm 5033
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

22,9843 Ha

156 m2

394 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 085

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 339

43147A026003390000DU

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Sortint de La Selva, per la Carretera de Vilaplana, Camí de Mas Ripoll, passat les Tres Aigües,
trobarem l’accés del mas a mà esquerra, proper a la carretera.

Proper a la carretera de Vilaplana.

En el mas s’han realitzat algunes reformes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

A més, el mas està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Sant Josep (mas)
Mas Ripoll (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí de Mas Ripoll (camí)
Les Tres Aigües
Barranc de Vallverdú (barranc)
Barranc del Gatellar (barranc)

MAS DE SANT JOSEP / Mas d’en Pàmies 26339

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE DON JUAN  (Mas Masdeu)Denominació / Topònim 26347

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Mas format per dues parts ben diferenciades, la part antiga del mas feta de pedra a la part esquerra i la part nova, la qual
dóna continuïtat constructiva al mas original. La part nova probablement sigui del 1968, any escrit en la façana
principal d’aquesta part.
Tant una part com una altre estan estructurades en planta baixa i primer pis, i la planta baixa de la part nova pertany al magatzem. La
coberta de tot el conjunt és de teula amb dues vessants, i amb el carner paral•lel a la façana principal.
La porta d’accés al mas, situada en la part antiga del mas, està encapçalada per una llinda de fusta amb brancals de pedra, al voltant de la
porta està pintada de blauet.  Just al costat de la porta reposa un contrafort, i al costat hi ha un pedrís.
En general manquen obertures i totes són rectangulars.
Mentre les façanes de la part nova estan arrebossades amb ciment, en les del mas original es pot veure el parament de
pedra. Aquestes també mostren signes de deteriorament i desprendiments, i alguna esquerda.
Proper al mas, una mica més elevat hi ha una construcció auxiliar amb una bassa rectangular.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, per la seva estructura, composició i materials.
Destacant com a elements significatius el parament de pedra, la porta amb llinda de fusta i brancals de pedra, el contrafort i
el pedrís.
El mas té interès arquitectònic, històric per la seva època de construcció i materials, i també té interès paisatgístic per la
seva ubicació en la muntanya, la qual ofereix una bona vista panoràmica.

x-339776,6816;     y-4565472,4684Coordenades UTM

Mas RipollPartida

Situat  a  la  carretera de Vilaplana, entre el Mas de Serra i el Mas de la
Cabrera

Adreça (precisió a la localització)

Mas envoltat de bosc i d’avellaners, està ubicat en un indret el qual té
molt bona perspectiva.
Davant del mas destacar la presència d’una gran figuera. Proper a la
figuera hi ha un safareig, una pica ...

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular, les façanes presenten diverses esquerdes i
desprendiments.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt/molt alt

pas 4, núm 5069
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,9935 Ha

50,08 m2

100,16 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 086

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 347

43147A026003470000DY

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva, per la carretera de Vilaplana, Camí de Mas Ripoll, passat el Mas de la Cabrera
agafarem un camí a mà esquerra el qual ens durà al mas.

-

El mas ha tingut reformes, i a l’any 1968 es va ampliar.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Don Juan (mas)
Mas Ripoll (partida)
Carretera Vilaplana (carretera)
Camí de Mas Ripoll (camí)
Mas de Serra (mas pròxim)
Mas dels Petits (mas pròxim)
Mas de La Cabrera (mas pròxim)
Font de Sant Joan (font pròxima)
Font del ferro (font pròxima)

MAS DE DON JUAN  (Mas Masdeu) 26347

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS D’ALIMBAU / Mas d’en GrauDenominació / Topònim 26368

Principis del segle XX

Principis selge XX

Noucentista

Mas

Mas i explotació agrícola

El mas està format pet diversos cossos pintats de blanc, dels quals sobresurten dues torres i en la part central veiem un cos
d’altura inferior, amb coberta de teula a dues vessants.
Algunes de les portes estan encapçalades per un arc de mig punt de pedra, i algunes obertures també són d’arc de
mig punt, tot i que la majoria són rectangulars.
En la part posterior del mas hi ha mostres decoratives en les parets, imatges amb relleu amb pedra, on es
representa l’acció de segar i de la verema, i un quadre de dimensions superiors en color. Quadre de ceràmica “enganxat
ala paret”.
El mas té diversos nivells i la major part del terra que rodeja el mas està empedrat.
Al costat del mas hi ha el que antigament era una era de 21 metres de diàmetre aproximadament. Al voltant d’aquesta hi ha una
font coberta, en la qual destaca l’arcada de mig punt de pedra.
Proper al mas hi ha una petita ermita, amb la campana i un penell.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és tota la finca, els elements que la formen: el mas amb tots els
elements significatius, l’ermita, l’era i la gran extensió de la finca.

El mas té interès arquitectònic per la seva composició i estructura, i també té interès paisatgístic per la seva situació i
les vistes que aquesta ofereix.

x-340779,0239;     y-4564297,0367Coordenades UTM

Mas d’AlimbauPartida

Situat a prop de la carretera d’Alimbau, tocant al terme d’AlmosterAdreça (precisió a la localització)

És la finca més gran que hi ha al terme de La Selva, la qual es
troba envoltada de bosc de pins, alzines. En la finca hi ha olivers i
avellaners abandonats, basses i diverses construccions

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt/alt

pas 5, núm 5147
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

146,8412 Ha

704,14 m2

2258,02 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 087

PB + IIINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000700100CF46C Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 368

43147A026003680000DE

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és per carretera i camí, i és regular.
Sortint de La Selva per la carretera La Selva – Almoster, en direcció Almoster. Un cop arribem a Almoster el travessarem
ascendentment i trobarem la carretera del Mas d’Alimbau que ens durà cap al mas. Part del camí és particular.

Proper a la riera d’Almoster.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

En el mas s’hi han realitzat diverses reformes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

L’ermita i l’era estan protegides amb la protecció dels valors d’un element aïllat. A més, el mas està inclòs a l’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1: 750

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
No es permet  cap tipus d’ampliació donada la gran quantitat de superfície construïda.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material

Agrari, residencial, educació en el lleure, turisme rural, hoteler, habitatge d’ús turístic i residència de la tercera edat,
centres de rehabilitació i altres equipaments i serveis comunitaris.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada cas, complint la
normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

“Els masos de la Selva”, alumnes de 8è del C.P.
“Gil Cristià”; La Selva del Camp, Sant Jordi 1990.

Topònims Mas d’Alimbau (mas i partida)
Carretera d’Almoster - La Selva (carretera)
Carretera de Mas d’Almibau (camí)
Riera d’Almoster (riera)
Camí de Mas Ripoll (camí)

MAS D’ALIMBAU / Mas d’en Grau 26368

IMATGES

Informant Pedro Bonavida Herrera (masover)
Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE COTXERODenominació / Topònim 26385

Probablement  es  traca d’una  construcció, que  atesa la  proximitat  dels  molins fariners podria estar
associada a aquesta activitat, en l’època medieval.

Època medieval

-

Mas

Explotació agrícola

Mas de dimensions reduïdes, construït de pedra amb la façana principal arrebossada. El mas està estructurat en planta
baixa i primer pis amb la coberta d’un sol aiguavés, amb la teula àrab.
En la façana principal hi ha la porta d’accés, la qual és d’arc de mig punt. La resta d’obertures són rectangulars i petites,
en general manquen obertures.
La façana principal esta arrebossada amb un arrebossat de ciment, mentre en la resta es pot veure el parament de pedra i
en algunes parts hi ha heura. En general presenten algunes signes de deteriorament.
Destacar que a la part lateral dreta encara hi són presents els contraforts de pedra, tot i que algun està mig derruït. També
destacar una espitllera acabada en totxo, probablement del segle XIX, i el pedrís de la façana principal.

Històricament i arquitectònicament com a  elements  d’interès  és  el mas, per  la seva  estructura  i  composició.
Destacant els materials originals conservats, el parament de pedra de les façanes, el contraforts de pedra conservats,
l’espitellera acabada en totxo i el pedirs.
El mas té interès històric també per tractarse probablement d’una construcció medieval, relacionada amb l’activitat dels molins
fariners.

x-341629,5811;     y-4565880,9512Coordenades UTM

Les DevesesPartida

Ubicat al Camí dels Banyadors, entre el Pont Alt i la bifurcació dels
camins Garramell i Mas Ripoll

Adreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, al voltant hi ha algun arbre.
Davant del mas, a la banda esquerra hi trobem un pedrís i una taula.
El conreu predominant de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que els façanes presenten alguns signes de
deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 3, núm 5028
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,2868 Ha

31,39 m2

62,78 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 088

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001705600CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 385

43147A026003850000DP

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint des de La Selva per la carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, passat el Pont Alt, ens desviarem cap al camí dels
Banyadors, a mà esquerra i pujant a la dreta trobarem un camí, a través del qual accedirem al mas.

Proper a la carretera de Vilaplana.

En el mas s’ha realitzat alguna reforma, sobretot en les finestres i la teulada.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala 1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Caldrà informe del Departament de Cultura.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas del Cotxero (el mas)
Les Deveses (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí del Mas Ripoll (camí d’accès al mas)
Camí dels Banyadors (camí d’accès al mas)
El Pont Alt

Mas del Patarenes (mas pròxim)

MAS DE COTXERO 26385

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE CAMPANETDenominació / Topònim 26389

-

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de pedra, estructurada en planta baixa i primer pis amb la coberta de teula a dues aigües. Al costat hi ha un
cos adossat sense coberta, probablement el corral, del qual sen conserven només parts de  les parets.
La porta d’accés al mas té una llinda de fusta i els brancals són de pedra, mentre que en el llinda es pot veure un rampa
de maons. Al costat de la porta hi reposa un pedrís.
En general manquen obertures, i les que hi ha són rectangulars i petites.
En les façanes es poden veure restes d’arrebossats, i aquestes mostren signes de deteriorament i desprendiments
deixant a la vista el parament de pedra.
A la part posterior trobem el que eren els fogons, el taulell i una pica.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, els elements conservats, per la
seva estructura, composició i materials originals.
Destacant com a element significatiu el parament de pedra de les façanes.

x-342092,5087;     y-4565676,1701Coordenades UTM

Pont AltPartida

Molt proper al Pont Alt, i proper al Mas de Carnicer i FontanalsAdreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, envoltat de pins, olivers i ametllers.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’esta de conservació és aparentment bo - regular, tot i que la part de corral o magatzem només hi
ha les parets.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas  3, núm 5026
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,7845 Ha

88,13 m2

95,54 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 089

PB+ INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001805800CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 389

43147A026003890000DM

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona per carretera i dolenta per camí.
Sortint de La Selva per la carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, passada la font dels Gossos, tot seguit
trobarem un camí a mà esquerra i ascendirem per aquest camí fins a trobar el mas a mà dreta.

-

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Campanet (mas)
el Pont Alt (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí de Mas Ripoll
Mas de Fontanals (mas pròxim)
Mas de Carnicer (mas pròxim)
Camí dels Banyadors (camí pròxim)

MAS DE CAMPANET 26389

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE FONTANALSDenominació / Topònim 26394

-

-

-

Mas

Mas

Mas de dimensions molt reduïdes, de planta rectangular, estructurat en una sola planta amb la coberta a dues aigües. En la
coberta es pot veure una part de teula i una altra de fibrociment, probablement d’una reforma posterior.
Únicament hi ha una obertura, la porta d’accés la qual és rectangular. Als dos laterals hi ha uns pedrissos.
Les façanes estan arrebossades, però hi ha parts recobertes amb ciment. En general presenten signes de deteriorament i
desprendiments.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original, els elements conservats, per la
seva estructura, composició i materials originals.

x-341824,5328;     y-4565545,1371Coordenades UTM

Les DevesesPartida

Situat  al  Camí  de  Mas  de  Ripoll, proper  al  Mas  de  les   Monges  i
Campanet

Adreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya. Es troba envoltat d’avellaners abandonats.
Adossat al mas, al lateral dret, hi ha una bassa rectangular amb batedores.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas  3, núm 5027
Sòl sense edificar, obers d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,9591 Ha

31,56 m2

31,56 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 090

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001705900CF46E Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 394

43147A026003940000DK

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona per carretera i dolenta pel camí.
Sortint de La Selva per la carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, passada la Fonts dels Gossos, agafarem el primer camí
a mà esquerra, el mateix del Mas de Campanet. El mas està abans d’arribar al mas de les Monges.

-

Al mas s’hi han realitzat algunes reformes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Fontanals (mas)
Les Deveses (Partides)
Carrtera de Vilaplana (carretera)
Camí de Mas Ripoll
Mas de Campanet (mas pròxim)
Mas de Carnicer (mas pròxim)
Mas de les Monges (mas pròxim)

MAS DE FONTANALS 26394

IMATGES

Informant Josep Agusntech (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE LES MONGESDenominació / Topònim 26395

-

-

-

Mas

Abandonat

Mas de pedra i totxo, amb la planta en forma de ela. La coberta és de teula a dues vessants amb poca pendent. Adossat hi ha
un altre cos d’altura similar, però amb la coberta plana.
Una de les portes d’accés és d’arc escarser, i té uns pedrissos als costats de la porta. La resta d’obertures són rectangulars.
Les façanes estan arrebossades, però presenten signes de deteriorament i desprendiments.

Arquitectònicament i històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura, composició i materials.
Destacant el parament de calç de la façanal.
Un altre element significatiu és la porta d’arc escarser amb els dos pedrissos als costats.

x-341824,4499;     y-4565544,9704Coordenades UTM

Les DevesesPartida

Situat al  Camí de  Mas Ripoll, proper  al Mas  de Fontanals i al Mas de
Mansion

Adreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya. Es troba envoltat d’avellaners abandonats.
Adossat al mas, al lateral dret, hi ha una bassa rectangular amb batedores.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment regular, les façanes mostren signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 4, núm 5060
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,1778 Ha

41,68 m2

41,68 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 091

PBNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 395

43147A026003950000DR

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona per carretera i dolenta per camí.
Sortint de La Selva per la carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, passada la Fonts dels Gossos, agafarem el primer camí
a mà esquerra, el mateix del Mas de Campanet. El mas està desprès de l’accés al Mas de Fontanals.

-

El mas ha estat reformat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos de la muntanya.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de les Monges (mas)
Les Deveses (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí de Mas Ripoll
Mas de Fontanals (mas pròxim)
Camí dels Banyadors (camí pròxim)
El Pont Alt

MAS DE LES MONGES 26395

IMATGES

Informant Josep Maria Andreazini Fonts (11 de juliol de
2005)
Josep Agustench
(Guardatermes municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MANSIONDenominació / Topònim 26397

La data de construcció probablement sigui 1784, any escrit en la clau de la porta d’accés.

segle XVIII

-

Mas

Mas

Mas de pedra, estructurat en planta baixa i primer pis amb la coberta de teula amb dues vessants als laterals. Adossat a la part
posterior hi ha un cos reduït de totxo destinat a magatzem. Al lateral dret hi ha adossats uns fogons.
La porta d’accés és amb arc escarser i en la clau s’entreveu l’any 1784. La resta d’obertures són rectangulars.
En les façanes es veuen diferents tipus d’arrebossats, i presenten signes de deteriorament i desprendiments deixant el
parament de pedra a la vista.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Com a elements significatius hi ha la porta d’arc escarser, la cornisa, la barballera de la coberta i el parament de pedra de
la façana.
El mas té interès històric per la seva data de construcció, 1784. I interès paisatgístic per la seva situació en la muntanya i
les vistes que ofereix.
Un altre element a destacar de la finca és la mina.

x-341387;     y-4565408Coordenades UTM

Les DevesesPartida

Situat al camí de Mas Ripoll, proper al Mas CampanetAdreça (precisió a la localització)

Mas situat a la muntanya, envoltat d’arbrat. Part del terreny de la finca és
bosc, i l’altre conreu. Baixant per un camí a mà dreta arribarem a un rafal,
on trobarem diferents productes d’horta.
Proper al mas hi ha una bassa l’aigua de la qual prové d’una mina.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular, les façanes mostren signes de deteriorament i
desprendiments.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt/alt

pas 4, núm 5061
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

9,2700 Ha

54,08 m2

98,26 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 092

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 397

43147A026003970000DX

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona per carretera, i dolenta per camí.
Des de La Selva, sortint per la carretera de Vilaplana, camí de Mas Ripoll, passada la Font dels Gossos, tot seguit trobarem
un camí a mà esquerra, ascendirem per aquest camí fins a trobar el mas a mà dreta.

-

En el mas hi ha hagut alguna reforma.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

La mina és un element protegit, amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, donat que ja s’han realitzat reformes.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Mansion (mas)
Les Deveses (partida)
Carretera de Vilaplana (carretera)
Camí de Mas Ripoll
Font de Mansión (font)
Mas de les Monges (mas pròxim)
Camí dels Banyadors (camí pròxim)
Font del Sagal (font pròxim)
Font de les Monges (font pròxim)

MAS DE MANSION 26397

IMATGES

Informant Monserrat Soronellas
Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE MATESDenominació / Topònim 26457

A cadastre consta la data de 1900.

Segle XX

-

Mas

Explotació agrícola

Mas de planta rectangular, estructurat en planta baixa, primer pis i golfes, reformat i modificat.
En les façanes podem veure diferents tipus d’obertures, destaquen els arcs apuntats rebaixats a sardinell de la planta
baixa simulant una porxada, i els arcs de catenària del primer pis, mentre la resta són rectangulars.
Un altre element a destacar són les columnes salomòniques de totxo en la planta baixa.
La façana esta pintada amb tonalitats marronoses, però presenta signes de deteriorament, i la planta de les golfes no
esta arrebossada i es veu l’obra de totxana.
En un dels laterals del mas hi ha una part del rec (aqüeducte) amb una làpida on hi ha inscrit “ANNO SALVTIS, MDXXXXI”. Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas per la seva estructura i composició, destacant les

obertures  d’arc  apuntat  rebaixat a sardinell de la planta baixa i els arcs de catenària del primer pis.
Un altre element d’interès són les columnes salomòniques de totxo en la planta baixa.
El mas a part de l’interès arquitectònic, també té interès històric per la seva data de construcció i pels elements conservats
com l’aqüeducte del rec amb la làpida i la inscripció “ANNO SALVTIS, MDXXXXI”.
Un altre element significatiu és l’era.

x-343209,6413;     y-4565150,9924Coordenades UTM

TriaPartida

Situat proper a la Bassa del Poble i a la Font de MansiónAdreça (precisió a la localització)

El ma està envoltat de naus que s’utilitzaven com a granges.
En un dels laterals del mas hi ha un eucaliptus i un pi de
dimensions monumentals.
En la finca hi ha horta, avellaners i algun garrofer.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que les façanes presenten signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès molt alt/moderat

pas 4, núm 5057
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,4931 Ha

114 m2

342 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 093

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 026004570001FT Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 26 Parcel·la 457

43147A026004570000DR

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera.
Sortint de La Selva en direcció a la riera fins l’altura del Calvari, on trobarem a mà esquerra un camí. Al accedir en aquest
camí trobarem una bifurcació, on seguirem el camí a mà esquerra, el qual ens portarà cap al mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat reformat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

L’element conservat del rec, una làpida on hi ha inscrit “ANNO SALVTIS, MDXXXXI” és un element protegit, amb la protecció
dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1: 400

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Mates (mas)
Tria (partida)
Mas de la Dama (mas pròxim)
Camí de Sant Pere (camí pròxim)
Camí de Mas de Ripoll (camí pròxim)
Camí de la Font de Mansion (camí pròxim)
Camí del Forn (camí pròxim)
Font de Mansion (font)

MAS DE MATES 26457

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE SANT JOSEPDenominació / Topònim 28001

La data de construcció probablement sigui al selge XVIII inicis del XIX, per l’estructura del mas.

-

-

Mas

Explotació agrícola

Construcció de pedra, estructurada en planta baixa, primer pis i porxo, amb la coberta de teula amb dues vessants. Al lateral
esquerra sobresurt un volum, en forma de L.
Adossat a la part posterior del mas hi ha un cos d’una sola planta amb la coberta d’una vessant i amb una part de la teulada
ensorrada. Aquest cos pertany al magatzem.
Totes les obertures són de llinda plana, excepte la porta que és d’arc escarser, amb les pedres de l’arc i els brancals
pintats de blau. Les façanes estan arrebossades i pintades, però presenten signes de deteriorament i desprendiments, i algunes
parts estan recobertes amb ciment.
La façana posterior es pot veure el parament de pedra, i el cos adossat, presenta les cantoneres arrodonides.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacar com a elements significatius el parament de pedra, les cantoneres arrodonides del cos adossat a la part posterior i
l’arcada d’arc escarser que correspon a la porta d’accés.

El mas també té interès històric, donat que el mas podria ser del segle XVIII o inicis del segle XIX.
I té interès paisatgístic per la seva situació.

x-344384,5682;     y-4565380,2459Coordenades UTM

El CampPartida

Situat al camí del Mas d’en Valls, proper al Mas de l’AdrianetAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat per algun arbrat, davant hi ha una petita bassa i un safareig.
El conreu de la finca és l’avellaner i l’oliver.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment dolent. Les façanes presenten signes de deteriorament, i el
magatzem te part de la teulada ensorrada.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt/alt

pas 4, núm 5142
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

5,5076 Ha

114 m2

269 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 094

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 002100200CF46F Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 28 Parcel·la 1

43147A028000010000DJ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Sortint de La Selva pel Camí del Mas d’en Valls, passada la riera de La Selva agafarem el primer camí a
mà dreta, el qual ens durà al mas.

-

En el mas s’han realitzat algunes reformes.
Núm. expedient 104/99, reparació puntual de la coberta.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas San José

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació.
Caldrà informe del Departament de Cultura.                                                                                     Tota
actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de Sant Josep (mas)
El Camp (partida)
Camí del Mas d’en Valls (camí)
Mas de Sales (mas pròxim)
Mas de la Torre (mas pròxim)
Mas de l’Adrianet (mas pròxim)
El Calvari

MAS DE SANT JOSEP 28001

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



LA CABANYADenominació / Topònim 28005

La data de construcció probablement sigui al selge XVII o XVIII, per l’estructura del mas.

Segle XVII - XVIII

-

Mas

Habitatge i explotació agrícola

Mas de pedra i totxo, amb la coberta a dues vessants, estructurat en planta baixa, primer pis i golfes. Adossat al lateral dret hi ha
un cos d’una sol planta, el qual és el magatzem, i adossat a la part posterior i una nau.
En la façana principal destaca l’arcada de la porta d’accés, la qual és d’arc de mig punt a sardinell. La resta d’obertures
són rectangulars, i una de les de les golfes esta tapiada. De les obertures de les golfes destacar els brancals de totxo. En
la resta de façanes manquen obertures.
En algunes parts de les façanes es poden veure restes d’arrebossat o ciment, però en general el parament de pedra està a
la vista.
Al lateral esquerra hi ha una petita bassa amb batedora per fer bugada.

Històricament i arquitectònicament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacant com a elements significatius la porta d’accés al mas, d’arc de mig punt a sardinell i el parament de pedra.

També té interès històric, donat que el mas podria ser del segle XVII o XVIII.

x-344553,6316;     y-4564938,8258Coordenades UTM

El CampPartida

Situat proper al poble, al polígon industrial i a la riera de La SelvaAdreça (precisió a la localització)

Mas envoltat d’algun arbrat. Davant, a una certa distància, hi ha un rafal
amb una taula i uns fogons.
La finca està plantada de mandariners, olivers i avellaners.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que les façanes presenten signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt/alt

pas 4, núm 5142
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

2,2053 Ha

170,19 m2

348,91 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 095

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000100200CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 28 Parcel·la 5

43147A028000050000DU

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, agafant el camí d’Alcover en direcció cap al polígon industrial, just després de travessar la
riera agafarem el camí de l’esquerra. El segon desviament cap a la dreta ens durà al mas.

Proper a la Riera de La Selva i al polígon industrial.

En el mas s’’han realitzat reformes dels espais interiors del mas i de construcció de dependències
annexes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Mas Cabaña

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han de ser respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de
construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims La Cabanya (mas)
El Camp (partida)
Camí d’Alcover (camí)
Riera de La Selva (riera)
Creu Coberta (creu de terme)

LA CABANYA 28005

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



LA TRAMPADenominació / Topònim 28038

La data de construcció probablement sigui segle XVII, que és quan es te les primeres noticies.

Segle XVII

-

Mas

Casa de pagès o rural

Mas de planta rectangular, estructurat  en planta baixa, primer i segon pis, amb la coberta a dues vessants.
En la construcció es poden distingir dues parts, una destinada al turisme rural, mentre l’altre part és l’habitatge dels propietaris.
Les entrades a les dues parts estan reservades amb un cobert construït amb totxo.
L’accés a la casa principal és mitjançant unes escales exteriors.
En general la façana té una composició simètrica i ordenada, i algunes obertures estan emmarcades amb totxo. Destacar les
tres arcades de mig punt a sardinell en la façana principal de la segona planta, i també hi ha obertures d’arc de mig punt
i d’altres rectangulars.
Les façanes estan pintades en tonalitats cremes, i no presenten signes de deteriorament.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacant les obertures d’arc de mig punt a sardinell i les d’arc de mig punt.

També té interès històric, donat que la seva data de construcció probablement sigui al segle XVII.

x-343902,1795;     y-4564801,7316Coordenades UTM

El CampPartida

Situat al costat del cementiriAdreça (precisió a la localització)

Mas situat al costat del cementiri.
Davant del mas hi ha un rafal, una font i una mica de jardí.
El conreu de la finca és l’avellaner.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/moderat

pas 5, núm 5056
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,8154 Ha

253,67 m2

723,07 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 096

PB + IINº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000500300CF46C Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 28 Parcel·la 38

43147A028000380000DH

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí asfaltat.
El mas està ubicat al costat del cementiri, en l’inici del camí del Mas d’en Valls.

-

El mas ha estat molt reformat, degut a l’adequació per a turisme rural.
Núm. expedient 127/93, arrenjament i pintat façana.
Estructura merletada (inventada).

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les
intervencions han d’anar encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas
original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic
corresponent per part del Departament de Cultura.

Agrari, residencial, educació en el lleure, turisme rural, hoteler, habitatge d’ús turístic i residència de la tercera edat,
centres de rehabilitació i altres equipaments i serveis comunitaris.
La possibilitat d’admetre o no la divisió horitzontal serà avaluada pels Serveis Tècnics en cada cas, complint la
normativa del Pla Especial, article 21.

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas de la Trampa (mas)
El Camp (partida)
Camí del Mas d’en Valls (camí)
Camí de la Trama (camí=
Hort de Carló (mas pròxim)
Raval de Sant Pau (raval pròxima)

LA TRAMPA 28038

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



XALET DE BALDOMERO (Xalet de l’Estació)Denominació / Topònim 30004

La data de construcció és probablement segona meitat del segle XIX.

Segona metiat segle XIX

Historicista

Mas

Habitatge / segona residència

Construcció de planta baixa, pis i terrat, situada proper al poble.
La façana principal presenta una certa simetria amb totes les obertures rectangulars. Davant de la porta d’accés hi ha
uns esglaons, i en les parts superiors de les obertures guarniments florals amb relleu. A la planta baixa tancant les
escales trobem dues balustres de pedra amb formes diverses.
En el lateral dret, destaca una gran balconada. La resta de balcons són més reduïts hi tenen la barana alineada amb
la façana, amb relleus circulars i florals.
Un altre element a destacar són les balustres de pedra del primer pis i del terrat, coronat per un frontó circular molt decorat.
En la part posterior hi ha una altra entrada, i és en aquesta banda on en els extrems de la part superior, es poden veure
unes figures similars a animals mitològics.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el conjunt del mas, per la seva composició i estructura.
Destacant la composició i decoració de les façanes. Tots els elements que les formen són elements d’interès.
El mas té un alt interès arquitectònic i també històric.

x-344512,1720;     y-4564037,6051Coordenades UTM

Camí de l’HortaPartida

Ubicat davant de l’estació de ferrocarrilAdreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat de jardins, entrant al mas torbem plataners a
banda i banda del camí.
En la finca també hi ha productes d’horta i avellaners.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat/molt alt

pas 6, núm 5216
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

0,5620 Ha

162 m2

462 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 097

PB + I + terratNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 000602000CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 30 Parcel·la 4

43147A030000040000DY

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
En el poble, sota l’estació de ferrocarril.

Proper a la via del ferrocarril.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta integralment a la volumetria original i a l’envolvent material. També s’han de mantenir la disposició,
tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits anteriorment. A
més també s’han de preservar els espais interiors formats per l’estructura original.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Chalet Baldomero

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar escrupolosament la construcció originària (espais, volums, materials i tècniques de
construcció), i l’entorn del mas.
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial; que en cap cas suposarà aportacions de
reinvenció.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

Mònica Vallverdú
Aiguadé
Roser Cogul (curs, treball)

Topònims Mas Baldomero (mas)
Camí de l’Horta (partida i camí pròxim)
Mas de Serra Ollé (mas pròxim)
El Revol (mas pròxim)

XALET DE BALDOMERO (Xalet de l’Estació) 30004

IMATGES

Informant Dolors Masdeu Segon
Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



EL REVOLDenominació / Topònim 30030

-

-

-

Mas

Mas

Construcció de planta rectangular, estructurat en planta baixa, primer pis i golfes. El mas està construït de pedra amb
la coberta de teula d’un sol aiguavés.
La façana principal té una composició simètrica amb tres obertures per planta.
La part inferior de la façana està pintada amb tonalitats crema, mentre la part superior té el parament de pedra a la vista.
En general les façanes mostren signes de deteriorament i desprendiments.
Adossat al mas hi ha dos volums, un a cada lateral, d’una sola planta. El cos del lateral esquerra és una nau.

Històricament i arquitectònicament com  a elements  d’interès  és el  mas per  la seva  estructura i  composició.
Destacant  l’espitllera i el parament de pedra de les façanes.

x-344727,9493;     y-4563880,6084Coordenades UTM

Camí de l’HortaPartida

Situat  al camí  de l’Horta, proper  al  mas de Baldomero i a la Serra de
l’Ollé

Adreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat d’arbrat en l’entorn immediat.
Adossat en un dels cossos hi ha una bassa. Proper al mas hi ha
una construcció secundaria.
Destacar les plantacions de palmera de la finca.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que les façanes mostren signes de deteriorament.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/alt

pas 6, núm 5216
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,3395 Ha

122,6 m2

261,38 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 098

PB + I+ golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001100100CF46D Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 30 Parcel·la 30

43147A0300030000DZ

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per camí.
Des de La Selva, pel camí de l’horta, passat el mas de Baldomero i la Serra de l’Ollé, a mà esquerra trobarem el
mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

En el mas es poden veure reformes en els cossos adossats al mas.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Revol

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:300

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet cap tipus d’ampliació, donat que hi ha hagut una gran intervenció.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims El Revol (mas)
Camí de l’Horta (partida i camí)
Mas del Baldomero (mas pròxim)
Mas Olle (mas próxim)
Camí de Perafita (camí pròxim)

EL REVOL 30030

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



LES PARADES DEL MARCDenominació / Topònim 32023

La data de construcció és al segle XX, dels anys 1920 aproximadamet.

Segle XX

Noucentista popular

Mas

Explotació agrícola

En el mas es poden distingir dues parts: la de la banda esquerra, que és de planta quadrada i elevada, estructurada en
planta baixa, primer pis, golfes i terrat; i la de la part dreta, d’una altura més reduïda, estructurat en planta baixa, primer pis i
terrat.
Totes les obertures són de llinda plana i estan emmarcades amb totxo, per una voluntat compositiva i decorativa de les façanes.
En la part superior les façanes finalitzen amb una balustre de ferro i totxana, fent de barana en el terrat.
Un altre element de decoració, és que en el mas hi ha petits detalls amb ceràmica blanca, tant en la part de balustre com
en les jardineres.
Les façanes estan pintades d’un color groc pàl•lid, i la part inferior està arrebossada amb ciment. En general mostren, algunes
signes de deteriorament, i desprendiment de la pintura.

Arquitectònicament i històricament com a element d’interès és el mas, per la seva estructura i composició.
Destacant com els elements significatius la decoració de la façana: les obertures emmarcades amb totxo, els detalls
amb ceràmica blanca, la balustre de ferro i totxana, i en general la composició de les obertures.

x-344129,2363;     y-4563754,7680Coordenades UTM

Camí de la SerraPartida

Situat al camí de Tarragona, damunt de la línia de ferrocarrilAdreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat de pins, mimoses, moreres… En la finca també
hi ha diversos arbrers fruiters.
Al voltant del mas hi ha diverses construccions auxiliars que s’utilitzen com
a magatzems.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 7, núm 5120
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

3,1769 Ha

36,72 m2

105,3 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 099

PB + I + golfes + terratNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 32 Parcel·la 23

43147A032000230000DG

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és molt bona, i és per carretera i camí.
Des de La Selva, baixant pel Camí de Tarragona, abans d’arribar a la via de ferrocarril, agafarem un camí a mà
dreta, en aquest camí  a mà esquerra trobarem el mas.

Proper a la via del ferrocarril.
Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

-

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums
Reordenar espais construïts

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari i residencial

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Les Parades del Marc (mas)
Camí de la Serra (partida i camí pròxim)
Camí de Tarragona (camí)
Camí Vell de Reus (camí pròxim)
el Vilar (partida pròxima)
Barranc de la coma (barranc pròxim

LES PARADES DEL MARC 32023

IMATGES

Informant Montserrat Sorornellas
Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



MAS DE SEGALÀDenominació / Topònim 32028

Hi ha una finestra d’arc conopila, selge XVI - XVII, tot i que probablement la data de construcció  sigui
al 1864, any  escrit  en  la  clau de la porta.  Però  aquesta data també pot ser l’any d’una reforma.

Segle XIX

-

Mas

Mas / habitatge  i explotació agrària

Mas construït de pedra, estructurat en planta baixa i primer pis. Adossat a l’edifici hi ha una altre cos d’època posterior, una
ampliació del mas original. Aquest cos està estructurat en planta baixa i primer pis. També hi ha un altre cos d’una sola planta,
de dimensions més reduïdes, que per una banda està arrebossat i pintat igual que l’ampliació i per l’altre té el parament de
pedra.
El mas original tot i esta estructurat en planta baixa i primer pis, es distingeixen dos cossos, un amb la coberta de teula a
una vessant i l’altre amb la coberta a dues vessants.  Les finestres i la porta estan pintades en tonalitats blau turquesa.
Destacar l’arcada i els brancals de pedra de la porta d’accés al mas, on en la clau hi ha escrit l’any 1864 i el símbol JHS
amb relleu, així com una creu i un Sol il•luminat. Un altre element a destacar és el marc, l’encapçalament de la finestra amb arc
conopial i una llinda de pedra en una altra finestra. A la part drets s’hi pot veure un petit contrafort i en el lateral esquerra una
espitllera.

Històricament i arquitectònicament com a elements d’interès és el mas original per la seva estructura, composició i sobretot
els materials originals.
Com a elements significatius hi ha el parament de pedra de les façanes, l’arcada i els brancals de pedra de la porta
d’accés amb la clau i la inscripció, les llindes de les finestres, el contrafort del lateral, l’espitllera, la canalera de pedra,
les rapisses i brancals de pedra.
El mas a part de l’interès arquitectònic també té interès històric per la seva data de construcció.

x-344054,1994;     y- 4563522,4710Coordenades UTM

Camí de la BassaPartida

Situat al camí de la Serra, proper al Mas de SagreraAdreça (precisió a la localització)

El mas està envoltat per algun arbrat. Davant hi ha una terrassa amb
fogons, i el terra està empedrat.
A l’entrada del mas hi ha dues basses rectangulars, bastants grans, amb
batedores.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo – regular.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès alt/molt alt

Pas 7, núm 5120
Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineriaÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

1,1301 Ha

132,70 m2

245,68 m2

Sòl de protecció especial Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 100

PB + INº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica 001500300CF46C Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 32 Parcel·la 28

43147A032000280000DF

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona, i és per carretera i camí.
Sortint de La Selva per la Carretera La Selva – Almoster, fins arribar al camí de la Serra, on agafarem aquest camí fins arribar
a l’alçada de les granges. El camí a mà dreta en la part posterior de les granges ens durà cap al mas, el qual el trobarem a
mà esquerra.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

El mas ha estat reformat, s’hi ha realitzat una ampliació posterior.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i a l’envolvent material, així com també la protecció de les façanes. També s’ha de
mantenir la tipologia i proporció de buits i plens de les obertures; així com els elements constructius destacats descrits
anteriorment.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

escala  1:250

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han de ser
respectuoses amb tots els elements descrits del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums, materials i tècniques de construcció).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet fer cap tipus d’ampliació, s’ha de conservar el volum actual.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del
Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims Mas Segalà (mas)
Camí de la Bassa (partida i camí)
Carretera Almoster - La Selva (carretera)
Camí de la Serra (camí)
Mas Sagrera (mas pròxim)
Camí Vell de Reus (camí pròxim)
Barranc de la Coma (barranc pròxim)

MAS DE SEGALÀ 32028

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques



EL VILARDenominació / Topònim 33021

-

-

-

Mas

Mas

Construcció estructurada en planta baixa, primer pis i porxo, format per diversos cossos adossats d’una única planta.
Les obertures són rectangulars, destacar els brancals de pedra de la porta d’accés.
Algunes façanes estan pintades de blanc, amb el sòcol gris, i d’altres únicament estan arrebossades sense l’acabat pintat. En
general, les façanes presenten signes de deteriorament.

Històricament com a element d’interès és el mas, sense cap element significatiu a destacar.
El mas té interès històric, per la seva època de construcció, estructura i composició, però sobretot perquè en la finca existí una
vil•la romana la qual aprofitava l’aigua de la font de l’Abelló.

x-343797,5131;     y-4563818,5465Coordenades UTM

La RasaPartida

Situat proper al pobleAdreça (precisió a la localització)

El  mas  disposa  d’arbrat  davant  del  mas. Adossat  al  lateral  esquerra  hi
ha bassa.
En la finca hi ha una altra construcció, actualment abandonada.
En la finca el conreu són avellaners i olivers, però estan abandonats.

Entorn

Històric Històric-etnològic Arquitectònic Paisatgístic Social Mediambiental

Identificador Data actualizació fitxa 30-08-2012

Qualificació del sòl SNU - Sòl no urbanitzable

DADES URBANÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Data de construcció
(precisó de la data)

Època

Estil

Ús original

Ús actual

Titularitat

Estat de conservació L’estat de conservació és aparentment bo, tot i que les façanes presenten signes de deteriorament,
sobretot la posterior.

Privada

Descripció
JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Elements d’interès

Tipus d’interès

Imatge estat actual

Fotogràfia aèria. Vol: 30 d’abril del 2005

escala _ 1:50000

escala _ 1:5000

Nivell d’interès moderat

pas 7, núm 5118
AgrariÚs del sòl

Categoria de sòl

Classe del sòl

Superfíce del sòl (HA)

Rústic

4,5224 Ha

119,92 m2

221,32 m2

Sòl de protecció preventiva Ocupació real parcel·la

Sostre edificat

M - 101

PB + I + golfesNº plantes edificades

Referència cadastral

Referència cadastral rústica - Referència cadastral urbana

Si No 2a residènciaHabitada

Polígon 33 Parcel·la 21

43147A033000210000DS

Accessibilitat

Situació de risc

Reformes

L’accessibilitat és bona.
Des de La Selva, des de l’Avinguda de la Llibertat a mà dreta hi ha un camí que ens durà al mas.

Afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus.

En el mas s’han realitzat diverses reformes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

La protecció afecta a la volumetria original i als elements constructius destacats descrits anteriorment. A més es protegeix
l’ambient del mas, donat que ha estat modificat, però que té una importància històrica rellevant per la seva estructura i
composició, així com els materials i tècniques constructives que pertanyen a la tipologia de masos del pla.

La font de l’Abelló és un element protegit amb la protecció dels valors d’un element aïllat.

Protecció

Existència en el cens de 1924 Si No Vilà

Codi fitxa



INFORMACIÓ GRÀFICA

Tractament de la volumetria original

Criteris d’intervenció
- Condicions d’ordenació, entorn,

edificació, serveis i accés

-  Volums susceptibles de ser utilitzats
per als usos de l’articel 47.3

-  Volums no utilitzables pels usos
previstos i altres limitacions

Ús proposat

Altres condicions

Esquema de la planta

Escala  1:200

DETERMINACIONS NORMATIVES

Conservar volums

Atesos els raonaments donats en descriure els elements d’interès i el nivell de protecció, les intervencions han d’anar
encaminades a recuperar els elements descrits i l’ambient del mas original.
Les actuacions han de respectar la construcció originària (volums i elements constructius).
Es permet la rehabilitació o restauració, i la reconstrucció total o parcial.
No es permet cap tipus d’ampliació.
Tota actuació que afecti al subsòl s’haurà de realitzar amb el seguiment arqueològic corresponent per part del

Departament de Cultura.
Al torbar-se l’edificació afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Reus establertes pel RD 368/2011,
d’11 de març, caldrà informe de l’organisme competent en aquesta material.

agrari, residencial, turisme rural, restauració i habitatge d’ús turístic

Referències documentals i
bibliogràfiques

-Topònims el Vilar (mas i partida)
Avinguda de la Llibertat (avinguda)
Camí Vell de Reus (camí pròxim)
Camí de la Serra (camí pròxim)
La Rasa (partida pròxima)
Font de l’Abelló

EL VILAR 33021

IMATGES

Informant Josep Agustench (Guardatermes
municipal)

Prèviament  a qualsevol   actuació   arquitectònica  s’hauran  d’identificar   per  part   del    propietari  i de  l’ajuntament
conjuntament,  l’estat  actual  del  mas,  així  com  la   superfície  construïda  i  tots   els elements   arquitectònics  amb
valor patrimonial  d’interès   pel   municipi  que  no   siguin  visibles   des de  l’exterior  o  hagin  quedat  amagats  per
reformes,  antigues  o modernes,  els quals  es catalogaran i es conservaran d’acord amb les condicions que estableixi
l’administració competent.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS CONCRET

-Altres condicions específiques


