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I. MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS I BASES LEGALS. LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA I 
LA LLEI 9/1.993 DE 30 DE SETEMBRE, DEL PATRIMONI CULTURAL 
CATALÀ.  

L’11 de maig del 1998 es va publicar al Diari Of icial de la Generalitat de 
Catalunya l 'aprovació def init iva de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Santa Crist ina d’Aro. 

El capítol 8 d'aquestes Normes regulava unes normes genèriques i un 
primer l l istat de catàleg del patr imoni històric-artíst ic, edif icis i  
construccions d’interès. 

En l ’art .  189 d’aquest capítol,  s’establia que: 

“Els monuments o jaciments arqueològics que quedin inclosos en la 
relació d’aquestes Normes s’hauran de regular mit jançant Pla 
Especial.  En tant aquest Pla Especial no s’hagi redactat,  totes les 
obres, excavacions, moviments de terres o altres que puguin afectar 
la seva configuració, necessitaran l ’autorització expressa de la 
Comissió Terr itor ial de Girona de Patr imoni ,  així com la preceptiva 
l l icència municipal, en un radi de 50 metres...” 

Al mateix temps s’establia la següent classif icació de bens a protegir:  

 

RELACIÓ DE MONUMENTS I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 
Carretera de Romanyà de la Selva 

Jaciment romà (Can Ponset) 
Mas Bousarenys – Dolmen 
Santa Crist ina d’Aro – Temple. Necròpolis 

Menhir del Mas Llaurador 
Santa Maria de Bell- l loc – Vila romana 

Menhir de la Murtra 
Pedres grosses – sepulcre col· lect iu 
Plana Basarda – poblat indígena 

Cova dels Moros – cova art i f icial 
La Tuna – cova art if icial 

Inèdit  – romà 
Ibèric 
Camp d’en Guitó /  Cista de l ’Oliveret – dòlmens 

Cista del bosc d’en Roquet – sepulcre 
Cova d’en daina – dolmen (BCIN R-I-51-0556) 
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Cista de la ctra. De la Ca – dolmen 
Pedra Ramera – menhir 

Pedres dretes d’en Lloveres – dolmen 
Cova d’en Riera – sepulcre 

Cova dels l ladres – cova sepulcral 
Pedralta 
Enterrament – Tapioles 

Restes ibèrics 
Antic poblat d’Aro 

Cista megalít ica núm. 3 de Cazurro 
Cista megalít ica núm. 4 de Cazurro 
Menhir del Terme Gros 

Castell de Solius (BCIN R-I-6106) 
 

RELACIÓ D’ELEMENTS ARQUITECTÒNICS I JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS QUE CATALOGUEN LES PRESENTS NORMES 

Església parroquial de Santa Crist ina d’Aro 
Església de Santa Maria de Bell- l loc 
Can Serra (Serra Sòl) 

Can Duran del Gatellà 
Mas Vinyes (Roca de Malvet) 

Mas Carbó (Bell- l loc) 
Santa Agnès de Solius 
Sant Martí  de Romanyà 

Baixador de Font Picant de Bell- l loc 
Estació de ferrocarr i ls 

Població de Romanyà de la Selva 
Població de Bell- l loc d’Aro 
Població de Santa Crist ina d’Aro 

Can J. Masachs 
Mas Sant Josep 

Església de Sant Josep 
Tomba funerària 
Can Tapioles 

Can Frara 
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Rectoria de Bell- l loc 
Estació de ferrocarr i l  Girona-Sant Feliu 

Mas Ribes (Bell- l loc) 
Mas Aymerich (Bell- l loc) 

Mas Bou (Bell- l loc) – Mas la Barraca (Bell- l loc) 
Can Cama (Solius) 
Can Vicens (convent de Santa Elena) 

Can Pijoan (Solius) 
Can Creixell (Solius) 

Mas Auladell (Solius) 
Mas Viader (Solius) 
Mas Vilavella (Solius) 

Mas Pla (Solius) 
Rectoria de Sant Martí  de Romanyà 

Can Cama (Romanyà de la Selva) 
Mas Guitó (Romanyà de la Selva) 

Mas Miquel (Sant Miquel d’Aro) 
Mas Pia 
Can Roca 

Cal Gorgo 
Esglesiola paleocrist iana 

Monument funerari Joaquim Almeda i Roig 
Casa rectoral de Sant Baldir i  (Solius) 
Ermita de Sant Baldir i  (Solius) 

Can Reixach (Solius) 
Can Dalmau (Solius) 

Can Creixell (Solius) 
Can Tapioles (Solius) 
Magatzem del manantial de Salenys (Bell- l loc) 

Can Merla 
Can Provençal (Bufaganyes) 

Mas Pi 
Can Duran – Can Geli (Bufaganyes) 
Molí d’en Tarrés 

Molí dels Frares o d’en Ramon (Bufaganyes) 
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Mas Beuloli  (Bufaganyes) 
Mas Darder 

Mas Canyet 
Cal Mas Pagès 

Can Tarrés 
Mas Bagudanys 
Mas Mordenyach 

Can Lloveras (Romanyà de la Selva) 
Mas Bousarenys 

Cista de la carretera de Calonge 
Cista megalít ica núm. 13 
Cista megalít ica núm. 14 

Solius 
Malvet I  

Malvet I I  
Menhir del Mas la Font /  Pedra dreta del Mas Bagué 

Romanyà 
Romanyà de la Selva 
Can Duran de Tallades 

Cova d’en Pere 
 

 

Amb aquests antecedents, el present document, amb la condició de 
Catàleg del Patr imoni Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i  Artíst ic 
de Santa Crist ina d’Aro, es redacta i s’ incorpora al POUM en compliment 
del que disposen els art icles 59 i 69 del Decret Legislat iu 1/2005 de 26 de 
jul iol,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, adequant-se a 
les determinacions de la legislació de regulació específ ica del Patr imoni 
Històric-Artíst ic. 

La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patr imoni Cultural Català (Diari 
Of icial de la Generalitat de Catalunya núm. 1807 del 11.10.1993) estableix 
tres categories de protecció comunes a béns mobles, immobles i 
immaterials: els béns culturals d' interès nacional,  els béns catalogats i la 
resta de béns integrants de l 'ampli concepte de patr imoni cultural.  

La facultat de declarar els béns culturals d' interès nacional,  la categoria 
de protecció de major rang, correspon al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i és equivalent amb els béns d' interès culturals que def ineix la 
Llei del Patr imoni Històric Espanyol.  A Santa Crist ina en trobem dos: el 
Castell de Solius (BIC-R-T-6106) i la Cova d’en Daina (BIC-I-51-0556). Ara 
bé, la segona esfera de control,  els béns catalogats, recau principalment 
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en els municipis, que han de crear els instruments de protecció i control 
necessaris. 

La f igura que engloba aquests darrers béns es denomina "béns culturals 
d' interès local",  que no solament es poden catalogar en el marc de la Llei 
9/1.993 sinó que també ho poden ser a través dels mecanismes de 
protecció que, com el present Catàleg, es basen en la legislació 
urbaníst ica. 

D'acord amb l 'art icle 3 de la l lei ". . .  els ajuntaments han de vetl lar per la 
integritat del patr imoni cultural català, tan públic com privat,  i  per la 
protecció, la conservació, l 'acreixement, la difusió i el foment d'aquest 
patr imoni, i  han d'est imular la part icipació de la societat,  per la qual cosa 
s'han de dotar els mit jans materials i  personals adequats." 

L'art icle 17 de la mateixa l lei estableix "La competència per a la declaració 
de béns culturals d' interès local correspon al ple de l 'Ajuntament, en els 
municipis de més de cinc mil habitants, i  al ple del Consell Comarcal per a 
municipis de f ins a cinc mil habitants". La tramitació d'aquesta declaració 
és independent de la que s'estableix a la legislació urbaníst ica, en la que 
l 'òrgan competent és la Comissió d'Urbanisme, i com a requisit  del 
procediment cal l ' informe favorable d'un tècnic en patr imoni cultural.  

En la disposició addicional primera estableix que “els béns immobles que 
en el moment de l ’entrada en vigor d’aquesta Llei est iguin inclosos en 
catàlegs de patr imoni cultural incorporats en plans urbaníst ics passen a 
tenir,  l levat que siguin béns culturals d’ interès nacional,  la consideració de 
béns culturals d’ interès local i  queden inclosos en el Catàleg del Patr imoni 
Cultural Català”. En aquest sentit ,  les Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades el 1998 són posteriors a l ’entrada en vigor de la 
Llei 9/1993 i,  per tant,  no comporten la consideració de bé d’interès local 
a cap dels bens que pre-cataloga. Això, juntament amb el fet que la 
normativa urbaníst ica anterior no establia cap t ipus de relació de bens a 
considerar, fa que actualment al municipi de Santa Crist ina d’Aro no hi 
hagin bens catalogats com a bens d’interès local.  

Pel que fa al Règim de protecció dels béns immobles, la Llei 9/1.993 f ixa 
uns criter is d' intervenció per als béns culturals d' interès nacional que són 
perfectament traslladables, adaptant- los en forma de normativa del 
Catàleg, al control de la intervenció als àmbits, edif icis i  elements que 
formen el patr imoni arquitectònic, art íst ic i  històric de Santa Crist ina 
d’Aro.  

Finalment, cal dir que la Llei conté també una regulació addicional del 
patr imoni arqueològic, presentant com a tret principal la introducció dels 
espais de protecció arqueològica, que són aquells on, per evidències 
materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix 
l 'existència de restes arqueològiques o paleontològiques.  

2. OBJECTIUS DEL CATÀLEG. 

Els object ius del Pla especial i  el Catàleg, són la protecció per la seva 
conservació, mil lora, investigació, difusió i foment, del Patr imoni 
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Arquitectònic i Elements d' Interès Artíst ic i  Històric del Municipi de Santa 
Crist ina d’Aro, per a que reverteixi,  no solament en la preservació o 
l ' increment de la qualitat arquitectònica que ja té la població, sinó també 
per a contr ibuir al desenvolupament econòmic municipal i  a la potenciació 
de la nostra cultura. 

3. QUADRE RESUM DELS BENS QUE ES PROPOSA CATALOGAR 

El següent quadre resum indica quins dels edif icis catalogats tenen 
consideració de BCIL, BCIN o formen part d’ inventaris de patr imoni 
arquitectònic, així com si ja constaven al l l istat o als plànols de les 
anteriors Normes Subsidiàries de Planejament: 
 
  Carrer / situació num. nom  Inventari NNSS BCIL BCIN 

    IPCE Dept Cultura    
         

E001  Barri de l’església  Entorn Església      
E002  Barri de l’església  Can Tapioles X X X    
E003  Barri de l’església  Esglesiola paleocristiana X X X    
E004  Barri de l’església  Cal Gorgo  X     
E005  Barri de l’església  Ca l’Aymerich X      
E006  Barri de l’església  Can Roca X X X   
E007  Barri de l’església  Església parroquial  X X X    
E008  Barri de l’església  Antiga rectoria       
E009  Barri de l’església  Ca la Rissega       
E010 Carrer Pedró  Pedró       
E011 Carrer Teulera 76 Can Llauradó o Roca X X X    
E012 Carrer Teulera 134 Mas Calvet       
E013 Carreró Vell – Salvador Dalí  Carreró Vell       
E014 Crta. Castell d’Aro  Estació del carrilet X X X    
E015 Crta. Castell d’Aro  Mas Sant Josep i església X X X    
E016 Pl Mn Baldiri Reixach  11 Can Balmanya      
E017 Tallades  Can Duran de Gatellà   X    
E018 Urb. Golf Costa Brava  Casa Solernou  X     
E019 Urb. Serra Sol  Mas Nadal o Cal Frare X X X    
         

E020  Veïnat de Bell-lloc  Baixador de la Font Picant X X X    
E021  Veïnat de Bell-lloc  Can Carbó X X X    
E022  Veïnat de Bell-lloc  Església de Santa Maria del Bell-lloc X X X    
E023  Veïnat de Bell-lloc  Magatzem del manantial de Salenys X X X    
E024  Veïnat de Bell-lloc  Mas Aymerich X X X    
E025  Veïnat de Bell-lloc  Mas Reixach X X X    
E026  Veïnat de Bell-lloc  Mas Ribes X X X    
E027  Veïnat de Bell-lloc  Rectoria del Bell-lloc X X X    
E028  Veïnat de Bell-lloc  Restaurant de la Font X X    
E029  Veïnat de Bell-lloc  Mas La Barraca X X X    
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  Carrer / situació num. nom  Inventari NNSS BCIL BCIN 
    IPCE Dept Cultura    

         

E030  Veïnat de Bufaganyes  Mas Darder X X X    
E031  Veïnat de Bufaganyes  Molí d’en Tarrés X X X    
E032  Veïnat de Bufaganyes  Molí dels Frares X X X    
E033  Veïnat de Bufaganyes  Mas Beuloli X X X   
      

E034  Veïnat del Vilar  Mas Mordenyach X X X   
E035  Veïnat de Romanyà de la Selva  Can Cama X X X   
E036  Veïnat de Romanyà de la Selva  Can Lloveres X X X    
E037  Veïnat de Romanyà de la Selva  Cova d’en Daina X X X  X 
E038  Veïnat de Romanyà de la Selva  Creu de Romanyà X X X    
E039  Veïnat de Romanyà de la Selva  Església de Sant Martí de Romanyà X X X    
E040  Veïnat de Romanyà de la Selva  Mas Guitó X X X    
E041  Veïnat de Romanyà de la Selva  Rectoria de Sant Martí de Romanyà X X X    
E042  Veïnat de Romanyà de la Selva  Monument Funerari Joaquim Almeda X X X    
E043  Veïnat de Romanyà de la Selva  Mas Miquel X X X    
E044  Veïnat de Salom. Camí Ral  Mas Ferrer       
            

E045  Veïnat de Solius  Can Reixach X X X    
E046  Veïnat de Solius  Can Tapioles X X X    
E047  Veïnat de Solius  Can Vicenç (convent de Sta. Elena) X X X    
E048  Veïnat de Solius  Castell de Solius X X X  X 
E049  Veïnat de Solius  Sant Baldiri X X X    
E050  Veïnat de Solius  Mas Auladell X X X    
E051  Veïnat de Solius  Mas Pla X X X    
E052  Veïnat de Solius  Mas Vilavella X X X    
E053  Veïnat de Solius  Santa Agnés de Solius X X X    
E054  Veïnat de Solius  Can Creixell X X X    
E055  Veïnat de Solius  Can Dalmau X X X   
E056  Veïnat de Bufaganyes  Can Provençal X X X   
E057  Veïnat de Bufaganyes  Can Duran – Can Geli X X X   
E058  Veïnat de Bufaganyes  Mas Pi X X X   
E059  Veïnat de Salom  Mas Pla X X X   
E060  Veïnat de Salom  Can Merla X X X   
E061  Veïnat de Solius  Can Cama X X X   
E062  Veïnat del Vilar  Cal Mas Pagès X X X   
E063  Veïnat del Vilar  Can Tarrés X X X   
E064  Veïnat del Vilar  Mas Bagudanys X X X    
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I I .  NORMATIVA 

 
TITOL I.-  DISPOSICIONS GENERALS 

  

Art. 1 - Naturalesa, àmbit territorial i  marc legal  
1.1- El present document té la condició de CATÀLEG DEL 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC I HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA 
D’ARO.  

1.2- L'àmbit d’actuació és la total i tat del municipi de Santa 
Crist ina d’Aro, essent les seves disposicions aplicables als 
edif icis o elements que s’hi relacionen. 

1.3- El document es formula en compliment del que disposen els 
art icles 59 i 69 del Decret Legislat iu 1/2001 de 26 de jul iol,  
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 
s'adequa a les determinacions de la legislació de regulació 
específ ica del Patr imoni Històric-Artíst ic (Ley 13/1985 del 
Patr imonio Histórico Español de 25 de juny de 1985 i Llei de 
Catalunya 9/1993 del Patr imoni Cultural Català de 30 de 
setembre de 1993) 

  
Art. 2 - Contingut 

2.1- Les determinacions del present Catàleg es despleguen en els 
següents apartats: 

-  Normativa 

- Fitxes d’edif icis i  elements catalogats 

- Fitxes d’espais d’expectat iva arqueològica 
  

Art. 3 - Vigència i  obligatorietat 
3.1- El Catàleg del Patr imoni Arquitectònic i Elements d' Interès 

Artíst ic i  Històric del Municipi de Santa Crist ina d’Aro entrarà 
en vigor el dia següent a la seva publicació al Diari Of icial de 
la Generalitat de Catalunya.  

3.2- La seva vigència serà indef inida f ins que no procedeixi la 
seva revisió o modif icació.  

3.3- Correspon tant a l ’Administració Pública com als part iculars 
l ’obligatorietat de complir  les disposicions i determinacions 
del Catàleg.  

 Es prohibeix totalment, i  serà considerada nul· la de ple dret,  
qualsevol dispensa que pugui concedir-se en l ’acompliment 



 

 - 14 - 

del Catàleg, tant a favor de part iculars com de 
l ’Administració Pública. 

  

Art. 4 - Interpretació i modificació  

4.1- La interpretació del present document es realitzarà d’acord 
amb el seu contingut, part int del sentit  propi de les seves 
paraules en relació al context i  els antecedents històrics i 
legislat ius, i  tenint en compte els seus object ius i f inali tats. 

4.2- En cas de dubte, imprecisió o contradiccions prevaldrà la 
documentació escrita sobre la gràf ica. La seva interpretació 
serà en el sentit  de dotar de la major protecció als béns 
catalogats. 

4.3- Qualsevol proposta de modif icació del Catàleg haurà de tenir 
el mateix grau de precisió d’aquest i  just if icar que el seu 
nivell d’ incidència en el Catàleg no comporta l ’alteració de 
les seves determinacions bàsiques. 

  

TITOL II.- CATEGORIES I CRITERIS DE PROTECCIÓ 
  

Capítol 1er.- NORMES DE PROTECCIÓ I CRITERIS D'INTERVENCIÓ 
APLICABLES A TOTES LES CATEGORIES 

  

Art. 5 - Criteris d'intervenció generals 
5.1- Qualsevol intervenció en un edif ici o element d’ interès 

artíst ic i  històric ha de respectar els cr iter is següents: 

a) La conservació, la recuperació, la restauració, la mil lora i 
la ut i l i tzació del bé han de respectar els valors que han 
motivat la catalogació, sens perjudici que pugui ésser 
autoritzat l 'ús d'elements, tècniques i materials 
contemporanis per a la mil lor adaptació del bé al seu ús i per 
a valorar determinats elements o èpoques. 

b) Tota proposta d' intervenció s'ha de just if icar en l 'estudi 
científ ic previ de les característ iques arquitectòniques, 
històriques i arqueològiques del bé. 

c) S'han de conservar les característ iques t ipològiques 
d'ordenació espacial,  volumètriques i morfològiques més 
remarcables del bé. 

d) És prohibit  de reconstruir totalment o parcialment el bé, 
excepte en els casos en què s'ut i l i tzin parts originals, i  de 
fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l 'autenticitat 
històrica. 

e) És prohibit  d'el iminar parts del bé, excepte en el cas que 
comport in la degradació del bé o que l 'el iminació en permeti 
una mil lor interpretació històrica. En aquests casos, cal 
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documentar les parts que hagin d'ésser el iminades. 

f )  És prohibit  de col· locar publicitat,  cables, antenes, aparells 
d'alarma i conduccions aparents en les façanes i cobertes del 
bé i de bastir  instal· lacions de serveis públics o privats que 
n'alter in la seva imatge externa. 

  

Art. 6 - Condicions de les llicències per a obres de reparacions 
menors o de conservació i manteniment 

6.1- A la documentació necessària, d’acord amb el Pla 
d'Ordenació Urbaníst ica Municipal o les ordenances 
d’aplicació que corresponguin, per a l ’obtenció de l l icència 
d’obres en aquelles obres de reparacions menors o de 
conservació i manteniment que afect in l ’edif ici o bé 
catalogat, s’adjuntaran els següents documents addicionals: 

1. fotograf ia actual de la façana o bé catalogat.  

2. plànol o plànols de detall ,  a escala adequada, que 
permetin entendre perfectament la solució construct iva 
amb cotes, indicació dels materials a ut i l i tzar, colors i la 
seva relació amb el conjunt de la façana o bé catalogat. 

  

Art. 7 - Condicions de les llicències per a obres de reforma i gran 
reparació 

7.1- A la documentació necessària, d’acord amb el POUM o les 
ordenances d’aplicació que corresponguin, per a l ’obtenció 
de l l icència d’obres en les obres majors que afect in l ’edif ici o 
bé catalogat s’adjuntaran els següents documents 
addicionals: 

1. fotograf ia actual de la façana o bé catalogat. 

2. plànols d’estat actual i  de proposta a escala 1/50. 

3. plànol o plànols de detall ,  a escala adequada, que 
permetin entendre perfectament la solució construct iva 
amb cotes, indicació dels materials a ut i l i tzar, colors i la 
seva relació amb el conjunt de la façana o bé catalogat. 

  

Capítol 2on.- PROTECCIÓ DELS EDIFICIS I ELEMENTS 
  

Art. 8 - Nivells de protecció 
8.1- El Catàleg estableix quatre nivells de protecció, així com els 

cr iter is de valoració per a que es relacionen els edif icis i  
elements que s' inclouen a cada un d'el ls. 

Els nivells de protecció s'anomenen: 

- D’interès nacional 
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“Bé Cultural d’Interès Nacional”.  
- D’àmbit local 

"Edif ici d’interès" .  

“Conjunt d’interès” 

"Element d’interès".  
8.2- El Catàleg conté una f itxa per a cada un dels edif icis, 

conjunts o elements en la que s’especif iquen les dades de 
localització, descripció urbaníst ica, usos, estat de 
conservació, valoració i nivell de protecció. De forma 
detallada, també es relacionen quines són parts protegides 
de l ’edif ici o element (si no ho són en la seva total i tat) en 
funció del nivell de protecció establert.  

  

Art. 9 - Definició de “Bé Cultural d’Interès Nacional”  

9.1- Són “Bé Cultural d’Interès Nacional” aquells edif icis que han 
adquir it  aquesta condició segons la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre del Patr imoni Cultural Català, per tractar-se de 
béns que tenen una importància superior a la estr ictament 
local.   

Actualment tenen aquesta consideració:  

El Castell de Solius (BCIN-R-I-51-6106) 

La Cova d’en Daina (BCIN-R-I-51-0556) 

  

Art. 10 - Normes de protecció per als ” Bé Cultural d’Interès 
Nacional”  

10.1- Els edif icis i  elements considerats “Bé Cultural d’Interès 
Nacional” estan sotmesos a les l imitacions i obligacions de la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patr imoni Cultural Català 
pel que fa a: 

⎯ Deures de conservació, preservació i manteniment. 

⎯ Programa d’actuació de conservació. 

⎯ Accés al bé cultural. 

⎯ Règim de protecció. 

⎯ Planejament urbaníst ic. 

⎯ Projecte d’intervenció. 

⎯ Criteris d’ intervenció. 

⎯ Autorització d’obres. 

⎯ Canvis d’ús 

10.2- La intervenció en aquests edif icis necessitarà, previ 
l ’atorgament de les l l icències d’obres per l ’Ajuntament, el 
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corresponent informe favorable del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya (Comissió Terr itor ial de 
Patr imoni) amb caràcter perceptiu i vinculant. 

  

Art. 11 - Definició de ”edifici d’interès”   
11.1- Es considera “edif ici d’interès” aquell edif ici,  de valor 

històric-artíst ic rel levant, que com a tal ha estat inclòs en 
aquest Catàleg. 

11.2- Per a ponderar la rel levància de l 'edif ici s’ha t ingut en 
compte el seu valor arquitectònic, històric o paisatgíst ic, la 
rel levància de l 'autor o la tramitació d'altres instruments de 
protecció a nivell superior.   

  
Art. 12 - Normes de protecció per als ”edificis d’interès”   

12.1- En els edif icis catalogats com a "edif ici d' interès" ,  podran 
autoritzar-se obres de conservació, mil lora i adequació de 
l 'edif icació sempre que no alter in de manera visible la imatge 
i característ iques arquitectòniques de l 'edif ici,  d’acord amb 
els objectes de protecció relacionats a cada una de les f itxes 
del Catàleg. 

12.2- Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i  modif icar 
aquelles parts o aspectes de l ’edif ici que expressament es 
relacionin en la f i txa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modif iquin 
els objectes de protecció relacionats en les f itxes, sempre 
que s’ incorpori un informe favorable de la Comissió de 
Patr imoni de la Direcció General de Patr imoni de la 
Generalitat de Catalunya. 

12.3- En els projectes d’obra es def iniran amb detall  els materials, 
tractaments i colors de tots els elements i parts de l ’edif ici on 
s’ intervingui,  i  es t indrà cura que aquests s’adeqüin a les 
característ iques t ipològiques originals.  

  

Art. 13 - Definició de ”conjunt d’interès”   
13.1- Es considera  “conjunt d’interès” aquell tram de carrer, plaça, 

indret o conjunt d’edif icis que per la seva homogeneïtat o 
harmonia cal preservar més enllà de l ’ interès que pugui tenir 
cada un dels edif icis que el formen, i  que com a tal ha estat 
inclòs en aquest Catàleg. 

  
Art. 14 - Normes de protecció per als ” conjunts d’interès”  

14.1- En els edif icis catalogats integrats en un “conjunt d’interès”,  
podran autoritzar-se obres de conservació, mil lora i 
adequació de l 'edif icació sempre que no alter in la imatge i 
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característ iques arquitectòniques conjuntes del “ f ront 
homogeni d’ interès" del que formen part,  d’acord amb els 
objectes de protecció relacionats a cada una de les f itxes del 
Catàleg. 

14.2- Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i  modif icar 
aquelles parts o aspectes de l ’edif ici que expressament es 
relacionin en la f i txa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modif iquin 
els objectes de protecció relacionats en les f itxes, sempre 
que s’ incorpori un informe favorable de la Comissió de 
Patr imoni de la Direcció General de Patr imoni de la 
Generalitat de Catalunya. 

14.3- En els projectes d’obra es def iniran amb detall  els materials, 
tractaments i colors de tots els elements i parts de l ’edif ici on 
s’ intervingui,  i  es t indrà cura que aquests s’adeqüin a les 
característ iques t ipològiques originals.  

  
Art. 15 - Definició de ”element d’interès”   

15.1- Es considera “element d' interès” aquell element aïl lat o petita 
construcció que té un valor similar als “edif ici d’interès”, que 
com a tal ha estat inclòs en aquest Catàleg. 

  
Art. 16 - Normes de protecció per als “elements d’interès”   

16.1- Els elements considerats “elements d’interès” estaran 
sotmesos a les següents l imitacions: 

a) Obligació de mantenir intacte l 'element en funció de les 
característ iques valorades en la f i txa corresponent. 

b) Si per les característ iques de l 'element és possible el seu 
desmuntatge per mit jans tècnics normals es podrà reuti l i tzar 
dins del context original.  

  
Capítol 3er.- PROTECCIÓ D’ESPAIS D’EXPECTATIVA 

ARQUEOLÒGICA 
  

Art. 17 - Definició d’"espai d'expectativa arqueològica"  
17.1- Es def ineix com a “espai d’expectat iva arqueològica” aquella 

àrea o punt on es localitzen les restes i vest igis arqueològics 
descoberts o detectats mit jançant prospeccions o troballes 
recolzades per estudis històrico-arqueològics. 

17.2 El Catàleg conté una f itxa per a cada un dels espais 
d’expectat iva arqueològica en la que s’especif iquen les 
dades de localització, cronologia, context,  accessibi l i tat,  
estat de conservació, valoració i nivell de protecció.  
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Art. 18 - Tramitació del planejament sectorial que afecti a “espais 

d'expectativa arqueològica”.  
18.1- En la tramitació dels plans parcials, especials, projectes 

d’edif icació i projectes d’urbanització que afect in a “espais 
d’expectat iva arqueològica” s’haurà d' incloure una proposta 
en la que es relacionin les mesures necessàries per a la 
conservació del patr imoni arqueològic possiblement afectat.  
En aquest sentit ,  la memòria dels documents a tramitar haurà 
d’incloure: 

1) la delimitació de l 'àmbit,  i  la informació actualitzada que 
es disposi sobre  el jaciment o la zona d’expectat iva 
arqueològica. 

2) les mesures de protecció proposades. 

18.2- El pla o el projecte es remetrà al Servei d'Arqueologia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a 
que l ’ informi. 

18.3- El document que es presenti per a l ’aprovació def init iva 
haurà d’incorporar el resultat de l ’ informe anterior,  incloent 
dins de les despeses a considerar, les necessàries per a la 
preservació del patr imoni arqueològic. 

  
Art. 19 - Obres en “espais d'expectativa arqueològica” .  

19.1- Qualsevol obra que afect i al subsòl,  en un carrer o en una 
edif icació que est iguin inclosos en un àmbit def init  com a 
“espai d'expectat iva arqueològica”,  es comunicarà al Servei 
d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya per a que en realitzi la supervisió. 

19.2- En cas que aquest Servei ho consideri necessari,  aquestes 
obres hauran de contemplar una intervenció arqueològica 
prèvia, executada per un tècnic qualif icat i  autoritzada per la 
Direcció General del Patr imoni Cultural.  

  
TITOL II I .-  PROMOCIÓ DE LA CONSERVACIÓ I MILLORA DEL 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS D'INTERÈS 
ARTÍSTIC I HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA 
D’ARO. 
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Art. 20 - Promoció. 

20.1- L'Ajuntament de Santa Crist ina d’Aro promourà la 
conservació i mil lora del Patr imoni Arquitectònic i els 
elements d' interès Artíst ic i  Històric del Municipi de Santa 
Crist ina d’Aro. 

  
Art. 21 - Exempció de taxes per ll icències d'obres. 

21.1- Les obres destinades a reparació, conservació o mil lora dels 
edif icis o elements integrats en el Catàleg podran estar 
exemptes de les taxes que, per aquest concepte, estableixen 
les ordenances f iscals del municipi.   

21.2- Quan a més de les obres directament relacionades amb 
l 'element a reparar, conservar o mil lorar es realitzin altres 
obres dins del mateix edif ici,  caldrà separar, al projecte 
presentat,  el pressupost de cada una d'el les a efectes de 
l 'exempció (que únicament es realitzarà sobre les primeres). 

  
Art. 22 - Subvencions per a la reparació i manteniment dels béns 

catalogats. 
22.1- L'Ajuntament podrà atorgar una subvenció sobre l ' impost 

sobre construccions, instal· lacions i obres que es l iquidi amb 
motiu de la reparació o manteniment d'edif icis o elements 
catalogats, si s’escau, a través d’una ordenança que ho 
reguli.  
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III. LLISTAT D’EDIFICIS, CONJUNTS I ELEMENTS CATALOGATS 
  Carrer / situació num. nom 

    
    

E001  Barri de l’església  Entorn Església 
E002  Barri de l’església – avda. De l’Esglèsia 25 Can Tapioles 
E003  Barri de l’església – c/ Pep Ventura  Esglesiola paleocristiana 
E004  Barri de l’església – c/ Salvador Dalí 12 Cal Gorgo 
E005  Barri de l’església – Carreró Vell 02 Ca l’Aymerich 
E006  Barri de l’església – crta. Castell d’Aro  Can Roca 
E007  Barri de l’església – pl/ de l’Esglèsia  Església parroquial  
E008  Barri de l’església – pl/ Mn Salvador Duran 06 Antiga rectoria 
E009  Barri de l’església – pl/ Mn Salvador Duran 12 Ca la Rissega 
    E010 Carrer Pedró  Pedró 
E011 Carrer Teulera 76 Can Llauradó o Roca 
E012 Carrer Teulera 134 Mas Calvet 
    E013 Carreró Vell – Salvador Dalí  Carreró Vell 
    E014 Crta. Castell d’Aro  Estació del carrilet 
E015 Crta. Castell d’Aro  Mas Sant Josep i església 
    E016 Pl Mn Baldiri Reixach 11 Can Balmanya 
    E017 Tallades  Can Duran de Gatellà 
    E018 Urb. Golf Costa Brava – c/ Pirineus 505 Casa Solernou 
    E019 Urb. Serra Sol – c/ Pep Ventura  Mas Nadal o Cal Frare 
    

E020  Veïnat de Bell-lloc  Baixador de la Font Picant 
E021  Veïnat de Bell-lloc  Can Carbó 
E022  Veïnat de Bell-lloc  Església de Santa Maria del Bell-lloc 
E023  Veïnat de Bell-lloc  Magatzem del manantial de Salenys 
E024  Veïnat de Bell-lloc  Mas Aymerich 
E025  Veïnat de Bell-lloc  Mas Reixach 
E026  Veïnat de Bell-lloc  Mas Ribes 
E027  Veïnat de Bell-lloc  Rectoria del Bell-lloc 
E028  Veïnat de Bell-lloc  Restaurant de la Font 
E029  Veïnat de Bell-lloc – crta. De Sta. Cristina  Mas La Barraca 
    E030  Veïnat de Bufaganyes  Mas Darder 
E031  Veïnat de Bufaganyes  Molí d’en Tarrés 
E032  Veïnat de Bufaganyes  Molí dels Frares 
E033  Veïnat de Bufaganyes  Mas Beuloli 
    

E034  Veïnat del Vilar  Mas Mordenyach 
    
E035  Veïnat de Romanyà de la Selva  Can Cama 
E036  Veïnat de Romanyà de la Selva  Can Lloveres 
E037  Veïnat de Romanyà de la Selva  Cova d’en Daina 
E038  Veïnat de Romanyà de la Selva  Creu de Romanyà 
E039  Veïnat de Romanyà de la Selva – pl/ del Poble  Església de Sant Martí de Romanyà 
E040  Veïnat de Romanyà de la Selva  Mas Guitó 
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  Carrer / situació num. nom 
    

    

E041  Veïnat de Romanyà de la Selva – pl/ de l’Esglèsia  Rectoria de Sant Martí de Romanyà 
E042  Veïnat de Romanyà de la Selva – pl/ del Poble  Monument Funerari Joaquim Almeda 
E043  Veïnat de Romanyà de la Selva – St. Miquel  d’Aro  Mas Miquel 
E044  Veïnat de Salom – Camí Ral  Mas Ferrer 
      

E045  Veïnat de Solius  Can Reixach 
E046  Veïnat de Solius  Can Tapioles 
E047  Veïnat de Solius  Can Vicenç (convent de Sta. Elena) 
E048  Veïnat de Solius  Castell de Solius 
E049  Veïnat de Solius  Sant Baldiri 
E050  Veïnat de Solius  Mas Auladell 
E051  Veïnat de Solius  Mas Pla 
E052  Veïnat de Solius  Mas Vilavella 
E053  Veïnat de Solius  Santa Agnés de Solius 
E054  Veïnat de Solius – crta. A Solius 20 Can Creixell 
E055  Veïnat de Solius   Can Dalmau 
E056  Veïnat de Bufaganyes  Can Duran – Can Geli 
E057  Veïnat de Bufaganyes  Can Provençal 
E058  Veïnat de Bufaganyes  Mas Pi 
E059  Veïnat de Salom  Mas Pla 
E060  Veïnat de Salom  Can Merla 
E061  Veïnat de Solius  Can Cama 
E062  Veïnat del Vilar  Cal Mas Pagès 
E063  Veïnat del Vilar  Can Tarrés 
E064  Veïnat del Vilar  Mas Bagudanys 
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IV. LLISTAT D’ESPAIS D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA 
   nom Coordenades UTM 

   
   

AR 001  Dolmen del Mas Bousarenys 0499818 / 4631302 
AR 002  Mas Bousarenys 0499800 / 4631300 
AR 003  Carretera de Romanyà de la Selva 0498240 / 4633960 
AR 004  Cista del Bosc d’en Roquet 0499120 / 4635252 
AR 005  Cista de la carretera de Calonge 0499491 / 4633930 
AR 006  Cista megalítica 0499046 / 4632959 
AR 007  Cista megalítica 0499005 / 4632963 
AR 008  Cista de l’Oliveret 0498466 / 4634001 
AR 009  Costa d’Alou 0495015 / 4629859 
AR 010  Cova d’en Daina 0499480 / 4634110 
AR 011  Cova dels Lladres 0496825 / 4624925 
AR 012  Cova dels Moros 0487009 / 4628967 
AR 013  Cova d’en Riera 0499236 / 4632441 
AR 014  Dolmen del Camp d’en Guitó 0498467 / 4634008 
AR 015  Malvet I 0500070 / 4632000 
AR 016  Malvet II 0500070 / 4632000 
AR 017  Menhir del Mas de la Font – Pedra dreta del Mas Bagué 0501937 / 4631729 
AR 018  Menhir del Mas Llaurador 0497569 / 4628217 
AR 019  Menhir de la Murtra 0498940 / 4634128 
AR 020  Menhir del Terme Gros o Creu d’en Barraquer 0487935 / 4625435 
AR 021  Pedres dretes d’en Lloveres 0500520 / 4630500 
AR 022  Pedres Grosses 0499209 / 4634071 
AR 023  Plana Basarda 0497450 / 4626420 
AR 024  Romanyà 0498630 / 633915 
AR 025  Romanyà de la Selva Greenwich 2 27’ 50” / 41 50’ 48” 
AR 026  Santa Cristina d’Aro 0500100 / 4629580 
AR 027  Santa Maria del Bell-lloc 0498250 / 4632210 
AR 028  Tuna, la 0497493 / 4617811 
AR 029  Cova d’en Pere 0498437 / 4627809 
AR 030  Can Duran de Tallades 0494890 / 4628750 
AR 031  Pedra Ramera 0497710 / 4630855 
AR 032  Can Dalmau 0497418 / 4628659 
AR 033  Can Llaurador 0497720 / 4628450 
AR 034  Can Punset 0498975 / 4634895 
AR 035  Can Tapioles 0496095 / 4630005 
AR 036  Cova Beta 0499726 / 4631300 
AR 037  Estació de la Font Picant 0498500 / 4631000 
AR 038  Font del Vidre 0499080 / 4632340 
AR 039  Forn Romà de Solius 0496873 / 4628695 
AR 040  Jaciment de còdols 0497210 / 4627509 
AR 041  Jaciment de còdols del camí de Can Duran 0496474 / 4627771 
AR 042  Jaciment ibèric del camí de Can Duran 0496505 / 4627966 
AR 043  Jaciment romà de Roca de Malvet 0499887 / 4631595 
AR 044  Menhir de la Pedrafita 0498765 / 4629935 
AR 045  Pas dels Bous 0497197 / 4628157 
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   nom Coordenades UTM 
   

   

AR 046  Romanyà de la Selva – nucli antic 0498800 / 4633750 
AR 047  Sota Roca Rovira 0500520 / 4631375 
AR 048   0496992 / 4633832 
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V. FITXES D'EDIFICIS, CONJUNTS I ELEMENTS CATALOGATS 
 
 



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ENTORN ESGLESIA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Avda de l'Església 8, 14,16, 18, 25, 31, Maragall 6, 8, 10, 16, 18, Mn Salvador Duran 5, 6, 10, 12SITUACIÓ:

DATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

AGRUPACIÓ DE CASES DE PB + 1PPTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Els orígens del nucli urbà de Santa Cristina -els que fan referència a l'entorn de l'església- es remunten a l'any 881, quan Carloman
va donar la Vall d'Aro al bisbe Teuter. Malgrat que el nom de Malvet, un dels topònims més antics del nostre terme municipal, no és
esmentat, hom creu que era dins del territori de la Vall d'Aro. Així, el diploma que Lotari va donar a l'abat Sunyer de Sant Feliu el 968,
on li reconeixia l'Spanedat, hi havia documentat Aro, amb Malvet. No seria però fins el 1041, en la donació del castell de
Benedormiens a l'abat guixolenc, que seria citada per primera vegada l'església de Santa Cristina d'Aro. Tanmateix, a la meitat del
segle X, es fa referència al Malvet d'Aro, parròquia de Santa Cristina, motiu pel qual creiem en la hipòtesi que Malvet, el veïnat o
poble, al 1041 ja havia donat pas al nom de la parròquia de Santa Cristina  d'Aro.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Conjunt d'Interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1 - conformació volumètrica i estructural dels edificis dels s. XVII i
XIX
2 - la posició dels sostres
3 - les façanes amb elements tipològics de les costruccions dels
s.XVII i XIX (obertures de proporcions verticals i reduïdes,
emmarcaments de granit abuixardat, cornises ceràmiques, tipus de
tancaments practicables, revestiments continus)

001E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS:

Les cases situades a l'Avda. de l'Església 27 i al carrer Maragall 6
hauran de recuperar els trets tipològics protegits per aquest conjunt.

DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN TAPIOLES

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Barri de l'Església. Avda de l'Església 25SITUACIÓ:

s. XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa pairal d'importants proporcions situada a l'antic veïnat de l'església, just a l'inici de l'antic camí ral d'anar d'aquesta vila a
Romanyà de la Selva, i l'església parroquial de Santa Cristina. Malgrat comptar molt probablement amb uns orígens anteriors, per la
seva ubicació en el nucli rural del poble, aquesta masia va ser estructurada talment com la coneixem avui dia, prop a tocar la meitat
del segle XIX. L'any 1845 era propietat de Joan Roca, hi hom la coneixia com la casa anomenada la Doma. A la llinda que hi ha a la
porta principal de la casa hi ha cisellat  l'any 1846.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- La integritat de la façana

002E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ESGLESIOLA PALEOCRISTIANA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Barri de l'Església. Carrer Pep VenturaSITUACIÓ:

s. VIII-IXDATA: AUTOR: PROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

ESGLÈSIA D'UNA NAUTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

SENSE ÚSÚS ACTUAL:

RUÏNESESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Situada al bell mig del sector del paratge del mas Nadal i encarada a migdia, hom hi troba les restes parcials de l'esglesiola
paleocristiana més antiga de la comarca. Es tracta d'uns vestigis on s'hi emplaça un monument funerari dels segles IV-VI, amb una
necròpolis dels segles (IV-X) amb diverses tombes disseminades fora dels seus murs, i les restes de la fonamentació d'una l'església
preromànica (s. VIII-IX). Els murs són fets amb blocs uniformes de granit i l'interior de la capçalera era pavimentada amb un sòl
d'opus signinum. Durant anys s'han realitzat excavacions per determinar la seva funcionalitat, coincidint els investigadors en ésser
una tomba monumental tardoantiga, en la seva fase inicial, i la d'església preromànica poc després.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Element d'interés

RELIGIÓSÚS ORIGINAL:

1- La integritat del conjunt

003E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAL GORGO

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Barri de l'Església. Carrer Salvador Dalí 12SITUACIÓ:

s.XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA EN CANTONADA, DE PB + 2PPTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

DESOCUPATÚS ACTUAL:

DEFICIENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa rural documentada a partir del primer terç del segle XIX, situada al nord-oest del nucli antic de Santa Cristina d'Aro, entre la
riera de can Dilla (antigament del mas Dança) i el pujantor de l'església parroquial. La seva disposició constructiva amb pou i pati
davant tancat,  s'afaiçona enfront d'un petit nucli de cases en filera que dóna pas a l'anomenat Carreró Vell. Al cim de la llinda de la
porta d'entrada principal hi ha cisellat el nom del propietari (Vicenç Aymerich) i l'any (1867), probablement la data de la reforma i
ampliació de la segona planta de l'habitatge. Antigament, aquesta casa menava els camps de conreu situats al seu davant.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural
2- La façana pel que fa a:
     - composició en 3 eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - galeria superior
     - relleus ornamentals d'ofici
     - revestiment continu

004E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS:

   - tipologia dels tancaments practicables de l'època

3- barraques situades a la dreta de la façana

DIGI IPCEX



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CA L'AYMERICH

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Barri de l'Església. Carreró Vell, 02SITUACIÓ:

s. XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia amb l'era de batre al davant bastida a les darreries del segle XVIII, i situada al nord-oest del nucli antic de Santa Cristina d'Aro,
entre la riera de can Dilla (antigament del mas Dança) i el pujantor de l'església parroquial. Al cim de la llinda de la seva porta
d'entrada hi ha cisellat el nom del propietari Vicenç Aymerich (el mateix propietari que la casa pairal de cal Gorgo) i l'any (1848), data
probable de la seva primera reforma. L'estatge se situa a la part posterior de l'accés al nucli de cases del Carreró Vell. Aquesta
masia ha tingut diferents denominacions al llarg dels anys: can "Cizanya", can "Zenón" i can "Pitu de ca la Beva".

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural originals
2- La façana pel que fa a:
     - composició en 3 eixos verticals
     - emmarcaments de graneit abuixardat
     - ràfec
     - revestiment continu
   - tipologia dels tancaments practicables de l'època

005E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN ROCA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Barri de l'Església. Crta Castell d'AroSITUACIÓ:

s. XVIII-XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

EQUIPAMENT PRIVATÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa pairal situada a la pujada de l'Església, formant part de l'entramat urbanístic del seu veïnat. A mitjan segle XIX n'era propietari
Joan Roca (1845) i segons el cens cadastral de la finca, la masia era considerada d'ínfima categoria. Fou a partir d'aleshores que
amb l'arribada dels nous propietaris, d'un nivell econòmic, religiós i cultural alt, aquesta propietat va reformar-se i s'amplià (1867). Hi
construïren una capella annexa i celler, a més d'habilitar una habitació exclusiva per a sojornar-hi el senyor bisbe, quan es
traslladava per aquestes contrades. Aquesta finca va esdevenir - i encara avui ho és- un dels lloc més emblemàtics de la població.
Actualment és la seu del Museu de la Màgia i de la Il·lusió, col·lecció Xevi Sala.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

- La conformació volumètrica i estructural del conjunt
- La integritat de la façana en els seus elements
- La tanca del pati

006E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ESGLÉSIA PARROQUIAL SANTA CRISTINA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Barri de l'Església. Pl de l'EsglèsiaSITUACIÓ:

s. XI-XIV-XVI-XVIIIDATA: AUTOR: BISBAT DE GIRONAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

TEMPLE PARROQUIALTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

RELIGIÓSÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Documentada cronològicament al segle XI (1041) per un litigi que enfrontava al senyor de Pals amb el monestir de Sant Feliu,
l'església de Santa Cristina prendria una importància notable en els pobles de la Vall, a partir d'aquell període baix medieval. Temple
romànic de forma basical molt modificat, consta d'una planta de dues naus i creuer. La torre campanar és de base romànica, llevat
de la part alta acabada en pinacle. L'any 1371, es donà llicència a Berenguer Carbonell, domer, per bastir l'altar de Sant Miquel,
motiu pel qual es reformaren vàries dependències. Al segle XVI es construí al seu interior el retaule renaixentista de l'altar major
(1586-87), obra de l'escultor Joan Pujades. Al seu exterior hi destaquen la portalada de la façana principal del segle XVIII, i una altra
de lateral (façana sud), actualment tapiada, que és del segle XII.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

RELIGIÓSÚS ORIGINAL:

1- La integritat de l'edifici

007E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ANTIGA RECTORIA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Barri de l'Església. Pl Mn Salvador Duran 06SITUACIÓ:

s. XVIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA SEMI-RURALTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGESÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia destinada antigament a casa rectoral, davant per davant de l'església parroquial de la vila i afrontant amb el camí Fondo,
cronològicament datada al segle XVII (a la llinda de la porta d'entrada hi ha gravada la data de 1698). Es tractava de l'habitatge
particular del clergue destinat a la població, amb dependències personals, per a l'arxiu parroquial, custòdia de bens i objectes
eclesiàstics, celler i forn de pa. Comptava amb un pati emplaçat al sud de la finca de mitja vessana de cabuda per a cultiu, on a
través dels segles hi residirien els sacerdots de la vila. Mossèn Salvador Duran seria el darrer mossèn que hi romandria fins a la
seva defunció.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

CASA RECTORALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- Les façanes el que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - ràfec
     - revestiment continu
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

008E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CA LA RISSEGA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Barri de l'Església. Pl Mn Salvador Duran 12SITUACIÓ:

s. XVIIIDATA: AUTOR: PROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA SEMI-RURALTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia situada al sector sud-est de l'església parroquial de Santa Cristina d'Aro, que afronta amb l'antic camí públic d'anar a Fanals
d'Aro i forma part de l'antic veïnat de l'Església, amb el nucli de cases de can Mates, l'antiga Rectoria, el solar que havia estat la
garjola de la vila, i la casa de can Papet fuster. Compta amb pati d'era al darrera, (sud) i limita amb l'antic mas de can Lloberes
pagès, avui conegut com a cal Forroll. Aquesta masia està datada a les darreries del segle XVIII, tot i que per l'indret on s'emplaça
els seus orígens poden ser força anteriors.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- Les façanes el que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

009E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

PEDRÓ

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Carrer Pedró 3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23SITUACIÓ:

DATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

AGRUPACIÓ DE CASES DE PB + 1PPTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Grup d'habitatges situat en filera al nord-oest de la creu del Pedró, formant un petit nucli entre el sector de l'Església i el barri de
Salom. A redós de l'antiga creu de terme del Pedró, emplaçat a l'entrada de la població provenint de l'antic camí de Romanyà, es va
estructurar a començament del segle XVIII - i molt probablement amb algun vestigi anterior- un conjunt de cases que varen definir
constructivament aquest indret. L'actual disposició arquitectònica  obeeix a reformes realitzades entre les darreries del segle XVIII i
l'inici del segle XIX. Amb l'arranjament de la creu de terme l'any 1950, l'Hermandad de Socorros Mutuos de Nuestra Señora de los
Dolores de Santa Cristina d'Aro, celebraria anualment i fins el 1993, una cerimònia religiosa amb processó inclosa.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Conjunt d'Interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1 - conformació volumètrica i estructural dels edificis dels s. XVII i
XIX
2 - la posició dels sostres
3 - les façanes amb elements tipològics de les costruccions dels
s.XVII i XIX (obertures de proporcions verticals i reduïdes,
emmarcaments de granit abuixardat, cornises ceràmiques, tipus de
tancaments practicables, revestiments continus)

010E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN LLAURADOR O ROCA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Carrer Teulera 076SITUACIÓ:

1883DATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA ENTRE MITGERES, DE PB + 2PPTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGESÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Aquest edifici alineat a l'actual carrer de la Teulera construït per Mateo Llaurador l'any 1883,  afrontant amb la carretera de tercer
ordre de Girona a Sant Feliu, vingué a potenciar el nou sector urbà anomenat de la Teulera. Allunyat del nucli antic de la població,
aquest indret començaria a desenvolupar-se a partir de la construcció de la carretera provincial, l'any 1865. Aquest fet i la compra
realitzada d'uns terrenys per part de diversos hisendats cristinencs el 1867, que els cediren a la municipalitat per ampliar la petita
plaça pública de la Teulera (avui Pl. Mn. Baldiri Reixach), esperonarien el nou emplaçament urbà de l'actual poble. Malgrat trobar-se
els plànols de l'edifici, aquests no duen la signatura del tècnic autor del projecte.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGESÚS ORIGINAL:

1- Conformació volumètrica i estructural
2- La façana pel que fa a:
     - composició en 3 eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
     - lloses de balcó i baranes de ferro forjat
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

011E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS CALVET

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Carrer Teulera 134SITUACIÓ:

s. XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HOSTALERIAÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa pairal del sector de la Teulera estructurada com a tal a les darreries del segle XVIII (1780), amb un més que possible
establiment anterior. En aquella època aquesta masia pertanyia a l'Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, i comptava amb
una de les finques més extenses de la població, amb un total de 41.5 vessanes, que era l'equivalent a 9.07 hectàrees. Limitava
originalment amb terrenys d'una estructura agrària important, com el mas de la Barraca, de Josep Antoni Barraquer, a l'oest, o els
masos Nadal, de Joan Teixidor,  i Roselló del Pedró,  de Marià Roselló, a l'extrem nord. En canvi, per la seva banda de migdia (sud),
i davant mateix del mas,  posseïa un dels terrenys més fèrtils de la plana cristinenca, que finia al límit del riu Ridaura.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

ÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s. XX
2- La integritat de les façanes en els elements anteriors al s.XX

012E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CARRERÓ VELL

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Carreró Vell 2, 3, 5, Salvador Dalí12, 14SITUACIÓ:

DATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

AGRUPACIÓ DE CASES DE PB + 1PPTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Conjunt d'habitatges situats al sector nord-oest  de l'antic nucli de Santa Cristiana, entre la riera de can Dilla (antigament del mas
Dança) i el pujantor de l'església parroquial. La seva disposició constructiva és molt posterior al veïnat de l'església, essent
conformada per la masia de ca l'Aymerich, bastida a les darreries del segle XVIII, al fons del carreró, i la casa rural de cal Gorgo,
documentada al primer terç del segle XIX, just a l'inici del petit vial. Entre aquestes dues edificacions, a la seva banda oest,
s'arrengleren amb alineació a carrer tres habitatges construïts a començament del segle XIX, que antany eren coneguts com a "ca la
Pequenya i més tard com a "can Cizanya"; a "cal Govern" i limitant amb l'era de ca l'Aymerich, a "can Llambí"

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Conjunt d'Interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1 - conformació volumètrica i estructural dels edificis dels s. XVII i
XIX
2 - la posició dels sostres
3 - les façanes amb elements tipològics de les costruccions dels
s.XVII i XIX (obertures de proporcions verticals i reduïdes,
emmarcaments de granit abuixardat, cornises ceràmiques, tipus de
tancaments practicables, revestiments continus)

013E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ESTACIÓ DEL CARRILET

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Crta Castell d'AroSITUACIÓ:

1890-91DATA: Carles Cardenal, enginyer de caminsAUTOR: PÚBLICAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

ARQUITECTURA CIVIL - EDIFICACIÓ AÏLLADATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

EQUIPAMENT SOCIOCULTURALÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Antiga estació de la companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, proveït d'un bloc de serveis aïllat i pou annex a
l'estació, que va ser construït entre els anys 1890-91, entrant en funcionament el 30 de juliol de 1892. L'estació formava part del
projecte ferroviari de conjunt projectat i dirigit per l'enginyer de camins Carles Cardenal, essent el constructor de les obres Josep
Mundet de Llagostera. Aquesta edificació restava inclosa dins la categoria d'estació de tercera, i es conformava de planta rectangular
on hi havia el despatx de bitllets i l'habitatge del cap de l'estació. Hi destaquen diversos elements d'obra vista, la coberta a dues
aigües amb teules planes fabricades a la casa "Roix Frères" de Marsella, així com una cresteria  ceràmica al cim del craner, avui
encara parcialment existent. L'estació de Santa Cristina va deixar de funcionar el mes d'abril de 1969, en clausurar-se la línia.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

ESTACIÓ FERROVIÀRIAÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural
2- La integritat de la façana
3- Els rètols informatius de l'estació

014E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS SANT JOSEP I ESGLÉSIA ANNEXA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Ctra Castell d'Aro s/nSITUACIÓ:

1882-1887DATA: Joan Martorell i MontellsAUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

CÀMPINGÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Edificació coneguda antigament com a Mas Sicars, per ésser el seu propietari l'hisendat guixolenc Manel Sicars qui la va fer edificar
l'any 1882, en mig del paratge de les Malloles prop a tocar el riu Ridaura. La seva construcció, d'estil neogòtic i amb un cos principal
d'àmplies proporcions arquitectòniques, fou projectada per l'arquitecte Joan Martorell. L'any 1887 se li va afegir a la seva façana est,
una esvelta i severa capella de disseny consemblant, que fou inaugurada el 4 de desembre d'aquell any. Aquesta elegant
construcció, amb vitralls a les façanes principal i posterior, fou bastida pel mestre d'obres de Sant Feliu Joan Jordà, amb la
col·laboració de l'ebenista fuster Francesc Grimal, i l'artesà serraller Josep Roquer, qui realitzà notables treballs artístics a la barana
del cor i el reixat de l'oratori.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1- La integritat del conjunt

015E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN BALMANYA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Pl Mn Baldiri Reixach 11SITUACIÓ:

DATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA EN CANTONADA, DE PB + 1PPTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

SENSE ÚSÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa documentada a començament del segle XIX, situada a l'antiga plaça de la Teulera, avui Pl. Mossèn Baldiri Reixac, que fou
propietat de la família Balmanya (amb possible reforma a la dècada dels anys cinquanta d'aquell mateix segle, en haver-hi cisellada
al cim de la llinda de la façana la data de 1855). Aquest edifici, allunyat del nucli antic del poble, s'emplaçà afrontant amb l'antiga
carretera d'anar a Sant Feliu de Guíxols (actual Carretera Antiga). Amb el desenvolupament de noves construccions afaiçonades a la
nova carretera provincial (1865), i la cessió a la municipalitat d'uns terrenys per part de diversos hisendats cristinencs el 1867, que
els cediren per ampliar la plaça pública de la Teulera, aquesta edificació passaria a tenir una certa importància en el teixit urbà de  la
població.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- Les façanes el que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

016E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN DURAN DE GATELLÀ

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

TalladesSITUACIÓ:

s. XV-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIA FORTIFICADATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

ÚS ACTUAL:

DEFICIENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia fortificada del sector de Tallades, amb torre de guaita incorporada al mur de tancament (s.XV), molí, dependències i pati
interior. Des dels seus orígens (s. XI) el monestir de Sant Feliu de Guíxols comptava en aquest indret amb un alou, situat entre la
font de l'Olivera i el puig del Matxacuca. A començament del segle XVIII, n'era propietari i habitava l'esmentat mas el jove de vint-i-un
anys Jaume Duran. L'habitatge fou declarat en el cens de l'any 1731 com a casa de tercera qualitat, amb poc bestiar (un ase i un
garrí) i tan sols sis vessanes de sembra de primera i segona qualitat. Aquesta edificació (composició volumètrica) és la que ens ha
arribat fins als nostres dies, amb les modificacions fetes a la seva distribució interior i coberta, a la dècada dels anys setanta del
segle XX.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural
2- La torre de guaita i el mur de tancament

017E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CASA SOLERNOU

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Urb Golf Costa Brava. Carrer Pirineus parc. 505SITUACIÓ:

1981DATA: Josep PratmarsóAUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA AÏLLADATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Habitage unifamiliar de la darrera època de Pratmarsó quan, establert definitivament a Montràs, projecta un seguit de cases a la
Costa Brava que realitza sempre amb el mateix constructor (casa Silva a Montràs, casa Enrich a Aiguafreda, casa Thorn a
Vall-llobrega, casa Carlihan a Begur, etc.)
Utilitzant un llenguatge constructiu despullat i sense concessions, com en totes aquestes obres, destaquen la relació i la tensió
creada entre l'interior de l'habitatge i el paisatge potent que l'envolta. Els límits poc definits interior-exterior contrasten amb la part
més interna de la unitat d'habitacions.
Altres exemples de Pratmarsó, encara que no tant paradigmàtiques, que trobem a la mateixa urbanització són:

     casa Hubert Burrus, carrer Canigó, parc. 256
     casa Grether (casa Claude Burrus), carrer Canigó, parc. 257
     casa Bustamante, carrer Montnegre, parc. 164
     casa Morón, carrer Pirineus, parc. 201
     casa Del Cielo (casa Ringer), carrer Pirineus, parc. 202
     asa Podesta, Trvsa. Costa Brava, parc. 159

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1- La integritat de l'edifici

018E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS NADAL O CAL FRARE

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Urb. Serra Sol. Carrer Pep VenturaSITUACIÓ:

s.XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia de mitjan segle XVIII amb torre de guaita cantonera situada a l'antic paratge Nadal, de on li ve aquesta identificació. D'antigor,
aquesta propietat posseïa diverses peces de terres escampades en altres indrets de la vall, on hi destacaven per la seva importància
les situades als paratges de Salom i de Canyet, aquest darrer prop a tocar el terme municipal de Castell d'Aro. L'any 1845, el seu
propietari, el doctor Joan Teixidor, veí i que exercia la seva professió de metge a Sant Feliu, comptava amb un total de 28 vessanes
de terra cultivable situades al voltant del mas. Aquesta edificació limitava amb altres grans propietats de la zona, com les del mas
Calvet, o les dels terratinents Joan Jofre o Benet Barraquer.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La integritat de le façanes en els seus elements anteriors al
     s.XX

019E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

BAIXADOR DE FONT-PICANT

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

1890-91DATA: Carles Cardenal, enginyer de caminsAUTOR: PÚBLICAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

ARQUITECTURA CIVIL - EDIFICACIÓ AÏLLADATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

EQUIPAMENT SOCIOCULTURALÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Antic edifici de la companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, bastit entre els anys 1890-91, i que entrà en
funcionament a partir del 30 de juliol de 1892. Formava part del projecte ferroviari de conjunt projectat i dirigit per l'enginyer de
camins Carles Cardenal. Aquesta edificació, realitzada pel constructor Josep Mundet de Llagostera, restava inclosa dins la categoria
d'estació-baixador de l'esmentada línia, i es conformava de planta rectangular. Per damunt de tot, hi destaquen elements d'obra
vista, així com la seva coberta, disposada a dues aigües, amb teules planes fabricades a la casa "Roix Frères" de Marsella, i una
cresteria  ceràmica al cim del carener, avui desapareguda.
L'estació-baixador de la Font Picant va deixar de funcionar el mes d'abril de 1969, en clausurar-se la línia.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

ESTACIÓ FERROVIÀRIAÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural del conjunt
2- La integritat de la façana
3- Els rètols informatius del baixador

020E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN CARBÓ

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

s. XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia situada en el paratge de Bell-lloc, a ponent del terme municipal de Santa Cristina d'Aro, i a l'oest de l'església romànica d'estil
primitiu del segle IX, dedicada a Santa Maria. L'edifici s'emplaça cronològicament cap els inicis del segle XVIII, amb probables
orígens constructius anteriors (s.XVII), com ho són el sector nord-est i pati interior amb dependències per a l'habitatge i les cors. La
seva tipologia arquitectònica forma part de la clàssica masia rural catalana, havent patit diverses reformes posteriors realitzades a les
darreries del segle XVIII, amb l'avançament de l'edificació fins a alinear-se a la façana actual, amb la inclusió - dins de la sala
principal de la planta baixa- del pou original de la finca.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La integritat de les façanes en els seus elements anteriors
     al s.XX

021E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE BELL-LLOC

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

s. IXDATA: AUTOR: BISBAT DE GIRONAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

ESGLÈSIA D'UNA NAUTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

RELIGIÓSÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

L'església de Santa Maria de Bell-lloc, d'estil romànic primitiu del segle IX, està estretament lligada amb la deixa que va fer Carloman
de les seves propietats de la Vall d'Aro al bisbe Teuter (881). Originàriament, aquest temple restà sota l'advocació de Sant Esteve
(939 - 1063) i així es coneixia la seva església, però a partir de l'any 1063 -amb l'excepció d'un document de 1067- hom la coneixeria
com a Santa Maria de Filafanis (1063 -1438) i més tard com a Bell-lloc, cognom que podria fer referència a Ramon de Bell-lloc
(1260). Aquesta església ha estat motiu de restauració al segle XX (1959-1962) i d'excavacions (1982-1986) que varen posar al
descobert restes de fonaments de part d'un absis de ponent que es desconeixia.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

RELIGIÓSÚS ORIGINAL:

1- La integritat del conjunt

022E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAGATZEM DEL MANANTIAL DE SALENYS

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

s.XX 1er decenniDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

EDIFICI INDUSTRIAL - EDIFICACIÓ AÏLLADATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

SENSE ÚSÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Edificació bastida durant el primer decenni del segle XX per a ús de magatzem de l'aigua de Salenys, que s'extreia del seu manantial
prop de la riera del mateix nom, en terme municipal de Llagostera. Aquesta magatzem, afrontant amb l'estació de Bell-lloc-Font
Picant, comptava amb una connexió o pas entre la casa i la via del tren, per tal de carregar les caixes als vagons de càrrega del
ferrocarril on eren distribuïdes pels pobles de la vall.
Els paraments de les façanes de l'edifici original hi destacaven una diversitat de rètols pintats de color blau, on s'informava de les
importants propietats d'aquesta aigua mineral: "Aigües minerals, acidules, radioactives" o "Bicarbonata de calcioves solicolítiques".

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

INDUSTRIALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- La integritat de les façanes

023E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS AYMERICH

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

s. XIV-XVIII-XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

SENSE ÚSÚS ACTUAL:

DEFICIENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia de l'antic terme de la parròquia de Santa Maria de Filafamis, després Bell-lloc d'Aro (1322), d'àmplies proporcions
constructives i amb dues tipologies arquitectòniques ben diferenciades: l'habitatge primitiu amb paraments i elements del segle XIV,
situat a la seva façana nord, i l'ampliació de la masia en planta baixa i dos pisos realitzada a partir del segon terç del segle XVIII, que
durarien molt probablement amb actuacions intermitents (façana principal) fins a començament del XIX.
A l'interior d'aquest casal noble, concretament en les dependències del menjador, cuina, sales i habitacions, es varen pintar - amb
tècniques dels frescos - una sèrie d'adornaments i al·legories que feien referència a paisatges, sanefes, caça, etc., de gran qualitat al
darrer terç segle XIX.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La integritat de les façanes anteriors al s. XX
3- Adornaments interiors pintats amb tècniques dels frescos

024E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS REIXACH

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

s. XVIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Notable tipus de casa pairal situada al veïnat de Bell-lloc d'Aro, construïda a mitjan segle XVII, per la influent i culta família
Reixach-Carbó. En aquest mas hi va néixer el 1703 el gran pedagog de la cultura i l'ensenyament per a minyons, Baldiri Reixach i
Carbó (1703 - 1781) prevere que fou de la parròquia de Sant Martí del Lloch d'Ollers, del bisbat de Girona. De fet, la família Reixach
va tenir alguns fills que es dedicaren al sacerdoci. Per aquest motiu, el seu pare Joan Reixach, va haver d'hipotecar la torre del
Governador de Fornells de la Selva, un mas de 84 vessanes del qual era propietari, per tal de poder donar manutenció als seus fills
durant la seva formació eclesiàstica. La masia actual té pràcticament la mateixa fesomia constructiva que l'edificació original.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i etsructural
2- La integritat de les façanes

025E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS RIBES

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

s. XVIII-XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

El mas Ribes probablement sigui un dels masos que s'esmenten en un document del segle XIII (1250), que identifica a tres masies
de certa posició d'aquest veïnat: el mas Rusquell, el mas Pons, i el mas Ferrer, àlies Llorenç de Filafans. No obstant això, no es té la
certesa de quin d'ells pot ser, però de ben segur que per l'entorn, la seva posició propera a l'església i la importància de la finca, hom
pugui deduir que sigui un d'ells. Amb tot, l'edificació actual obeeix a una tipologia arquitectònica pròpia de començament del segle
XVIII, amb reformes i ampliacions situades cronològicament als inicis del segle XIX. Compta amb una construcció aïllada destinada
antigament a graner, amb era de batre al davant.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- La façana pel que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - revestiment continu
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

026E
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3- La integritat de l'antic graner amb estructura de tres arcs de mig
punt de carreus

DIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

RECTORIA DE BELL-LLOC

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

s.XVIIIDATA: AUTOR: BISBAT DE GIRONAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

CASA RECTORALÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa rectoral annexada a l'antiga església de Santa Maria de Bell-lloc (s. IX), probablement amb alguna part de la seva construcció
original amb anterioritat al segle XV, però que la seva disposició actual obeeix a una construcció arquitectònica de la meitat o
darreries del segle XVIII (al dintell de la llinda d'entrada a la casa hi ha gravada la data de la reforma: 1788). L'esmentat edifici resta
unit lateralment per la seva banda oest amb l'absis de l'església, conformant una sola unitat. D'ençà el reconeixement dels antics
termes, l'església de Bell-lloc (939) i de ben segur la seva casa rectoral, han conviscut al llarg dels segles amb reformes i
adequacions de les  seves estructures.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

CASA RECTORALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i etsructural
2- Les façanes el que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

027E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

RESTAURANT DE LA FONT PICANT

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-llocSITUACIÓ:

1895DATA: Joan Bosch, mestre d'obresAUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

TIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HOSTELERIAÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Edifici destinat per la companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona a restaurant  de la línia, aprofitant l'entorn natural
del sector que, ja aleshores, es distingia per les seves famoses aigües "picant" i "dolça" situades a pocs metres de l'estació-baixador
de la Font Picant. L'establiment, construït pel mestre d'obres guixolenc Joan Bosch, va ser inaugurat l'any 1895, amb el mateix tipus
de disseny arquitectònic que l'edifici de viatgers, i tan sols tres anys després que s'atorgués la concessió ferroviària. Aquest
restaurant va estat en actiu fins a l'inici de la guerra civil; abandonat durant molts anys, va tornar a funcionar a partir de l'any 1962.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HOSTALERIAÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural
2- La integritat de la façana

028E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS LA BARRACA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Bell-lloc. Ctra de Sta CristinaSITUACIÓ:

s. XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Antigament, el vell mas de la Barraca (s. XVII), propietat de la família Barraquer, se situava just al davant de l'actual masia i a l'altra
banda de la carretera. L'actual casa pairal fortificada fou bastida pels vols del primer terç del segle XIX (la casa noble) i amb
successives actuacions i fins a mitjan d'aquell mateix segle, s'anirien edificant els cossos annexes d'aquesta propietat (actual casa
dels propietaris, magatzem-bodega, etc.), en previsió de construir-se la futura carretera provincial de Girona a Sant Feliu, que va
dividir la finca. La nova edificació, amb un important pati tancat al davant, va aprofitar els materials nobles de l'antiga masia (llindes
esculpides amb diverses al·legories, brancals cisellats de portes i finestres, etc.) que conformarien gratament la composició d'aquest
important casal.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural del conjunt
2- La integritat de les façanes
3- La conformació del pati tancant, el mur i la portalada

029E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS DARDER

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de BufaganyesSITUACIÓ:

s. XIV-XVIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia de la parròquia de Santa Cristina, situada al veïnat rural de Bufaganyes, entre els masos de can Pi i Beuloli, emplaçats al
sud-oest del terme municipal, prop del riu Ridaura. Aquest mas és documentat a partir del segon terç del segle XIV (1366) amb el
seu nom original de mas Joher. Amb el temps i els canvis de propietaris hom el coneixeria amb els noms d'Aldrich (s. XVI), Torrelles,
Surià (1677), de Roc Castelló (1680) i finalment Darder. La seva tipologia actual és del segle XVIII, quan es va reformar i ampliar la
masia. Aquesta construcció va ser novament rehabilitada i adequada a la dècada dels anys setanta i vuitanta del segle XX.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana pel que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - revestiment continu
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

030E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MOLÍ D'EN TARRÉS

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de BufaganyesSITUACIÓ:

s. XIV-XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASÍA AMB MOLÍTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HOSTALERIAÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Antic molí fariner amb el seu mas emplaçat al veïnat de Bufaganyes, entre el rec anomenat del molí i el rocam de Roca Rodona, a
tocar l'antic barri de la Brugada (Can Geli i mas Ganiguer). Consta documentat al segle XIV (1306) i a les darreries d'aquell segle el
monestir guixolenc l'establí a Pere Pla (1382). D'ença el segle XVII va ser propietat de la família Llor fins a mitjan segle XIX (1677 -
1856). Aquest molí, que va patir diverses transformacions constructives, va estar actiu fins el 1928, configurant-se a partir d'aquells
anys com a una sola unitat (originàriament les construccions del molí i la masia havien estat separades. A la dècada dels any
vuitanta del segle XX, aquesta edificació es va convertir en un restaurant, motiu pel qual es va reformar i ampliar convenientment.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

MOLÍ FARINERÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- Les façanes pel que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

031E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MOLÍ DELS FRARES O D'EN RAMON

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de BufaganyesSITUACIÓ:

s. XV-XVIII-XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASÍA AMB MOLÍTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Antic molí fariner -després masia- situat al veïnat rural de Bufaganyes, entre els masos de can Beuloli i Provençal, al sud-oest del
terme municipal a prop del riu Ridaura. Al segle XV era conegut com a molí Nou (1441), també de la Torre i per Ramon, el nom d'un
dels seus masovers. Datat cronològicament l'any 1400, quan l'abat del monestir benedictí de Sant Feliu, Guillem de Somassó, va
donar llicència d'establiment a Jaume Rovira, aquest molí va comptar amb diversos propietaris al llarg dels anys, Mateu Clapers
(1522), Antoni Provençal (1532), o Joan Vilaret (1677), fins que passà directament al monestir el segle XVIII. L'abat Panyelles el faria
restaurar a començament d'aquell segle (1709), essent també reformat i ampliat tant al segle XIX, com el XX.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

MOLÍ FARINERÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- Les façanes pel que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

032E
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3- L'infrastructura del sistema hidràulic del molí

DIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS BEULOLI

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de BufanganyesSITUACIÓ:

s. XVI-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia del veïnat rural de Bufaganyes, al sud-oest del terme municipal, i prop del curs del riu Ridaura. Aquesta construcció consta
documentada ja als censals del segle XVI (1529), coneixent-se amb el nom de mas Sicars àlies Dijous. A començament del segle
XVIII pertanyia a Joan Blanch (1723), probablement el propietari que va fer ampliar la masia de la banda nord-oest de l'edifici
original, amb l'ampliació d'una segona planta. Originàriament, i abans que el darrer propietari, Francesc Arajol, realitzés obres de
reforma i ampliació (inici de la dècada dels anys vuitanta del segle XX), aquesta masia mostrava encara fragments dels seus
esgrafiats, així com una decoració als seus ràfecs.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- Conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La integritat de les façanes anteriros al s.XX

033E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS MORDENYACH

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de El VilarSITUACIÓ:

s. XI-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

La masia coneguda com a mas Mordenyac pertany a l'antic veïnat del Vilar d'Aquila, un agrupament de cases d'origen baix medieval,
que encara avui es desconeix com restava estructurat amb anterioritat a l'allau sarraí. Tanmateix, l'esmentat mas Mordenyac,
probablement també la vila Mordacini de l'any 1163, ens queda inventariat en dos documents dels segles XI i XII; el primer del 1057,
i el segon del 1190, en què s'esmenten les donacions fetes al monestir de Sant Feliu pel matrimoni Raimon Gaufred i Ermessenda
d'uns terrenys prop dels masos Mordenyac i Ganiguer. Segles després, l'abat del monestir guixolenc va comprar el mas Mordenyac,
el 1563. Amb la desamortització dels bens religiosos del segle XIX, l'estat se'l va vendre a Josep Martí de Barcelona.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La integritat de les façanes anteriors al s. XX

034E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN CAMA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la SelvaSITUACIÓ:

s. XVII-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA AÏLLADA DE PB + 1PPTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casal fortificat de grans proporcions situat cronològicament entre els segles XVII-XVIII, i que afronta amb l'antiga rectoria i l'església
pre-romànica de Sant Martí de Romanyà. L'edificació  original comptava, com a única unitat constructiva, amb un gran pati tancat i, al
seu fons, cavallerisses, quadres, celler i altres dependències. En aquesta noble finca hi varen néixer Benet Cama (1699) i Feliu
Cama i Gros (1706) que prengueren els hàbits religiosos; el primer ho faria al monestir de Sopatrán (Guadalajara) i el segon a
Montserrat. Amb el temps, Feliu Cama arribaria a ésser abat del monestir-col·legi de filosofia de Sant Esteve de Ribes de Sil
(1749-53 i 1769-72), i també ho seria a Madrid (1765-68).

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1- La  conformació volumètrica i estructural
2- La integritat de les façanes

035E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN LLOVERES

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la SelvaSITUACIÓ:

s. XII-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIA FORTIFICADATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia documentada el segle XII, situada al veïnat de Romanyà de la Selva, i identificada amb el nom original de mas Torrent de
Romanyà, vora la riera de Salenys. L'any 1183, Adelaida i el seu marit, Ramon de Ginesta, vengueren a l'església de Sant Feliu totes
les possessions que tenien a la parròquia de Sant Martí de Romanyà; entre aquelles finques s'esmenta l'actual mas Lloveres. Aquest
casal fortificat de grans dimensions, amb garita de guàrdia inclosa, compta amb una tipologia pròpia de masia rural catalana, d'entre
finals del segle XVII, i començament del XVIII. La nova reforma (s.XVIII) va ser bastida i ampliada sobre els antics vestigis i
paraments de l'edificació anterior, perfectament visibles encara a la seva façana nord.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- Les façanes pel que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - emmarcaments de pedra carreuada
     - garita de guàrdia
     - revestiment continu de calç
     - tamany i proporció de les obertures

036E
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    - tipologia dels tancaments practicables de l'època
    - ràfec

DIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

COVA D'EN DAINA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la SelvaSITUACIÓ:

2.200 anys aCDATA: AUTOR: PROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MONUMENT FUNERARITIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

ÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Sepulcre megalític situat a Romanyà de la Selva que va donar a conèixer Agustí Casas Vinyas a finals del segle XIX, i que va ser
objecte d'estudis posteriors realitzats pels historiadors Cazurro (1912), Pericot (1915, 1920 i 1950) i Esteva (1956 endavant). El
dolmen i cromlec de la Cova d'en Daina (2.200 anys aC) és el monument megalític més conegut de la comarca del Baix Empordà, en
comptar amb una galeria gran catalana que la fa ser molt espectacular. Cap al final del neolític i durant el calcolític (2.200 -1.800 aC),
en al zona de les Gavarres hi vivien diverses comunitats d'agricultors que sepultaven als seus difunts en espectaculars monuments
funeraris (dòlmens: taula de pedra). L'any 1931 la Cova d'en Daina va ser declarada Monument Nacional, i a partir del 1956 es
consolidaria la seva estructura i entorn.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Bé cultural d'interès nacional

MONUMENT FUNERARIÚS ORIGINAL:

La protecció que li confereix la protecció de rang superior.
BIC-R-I-51-0556

037E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CREU DE ROMANYÀ

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la SelvaSITUACIÓ:

1904DATA: Félix de AzuaAUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

TIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

ÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

En commemoració amb el pensament del Pontífex Lleó XIII que recomanà que, en tota la comunió catòlica i en els cims de les
muntanyes, es rendís homenatge a Crist, diversos propietaris de Romanyà de la Selva varen fer aixecar un monument que recordés
en aquest lloc al redemptor del món. Per aital construcció es va encarregar el projecte a l'arquitecte Fèlix de Azúa, que va dissenyar
una creu gòtica d'un florit modernitzat, amb una columna vuit-abada que sostenia el capitell i la creu, amb quatre figures simbolitzant
les estacions anyals, alternats amb els escuts de Catalunya i Sant Jordi, havent-hi a la part superior els anagrames de Jesús i Maria.
Aquest monument es va inaugurar el dia 28 d'agost de 1904.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Element d'interés

ÚS ORIGINAL:

1- La integritat de l'element

038E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE ROMANYÀ

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la SelvaSITUACIÓ:

s. X- XII-XIIIDATA: AUTOR: BISBAT DE GIRONAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

ESGLÈSIA D'UNA NAUTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

RELIGIÓSÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Romanyà de la Selva ja fou esmentat com a límit de la Vall d'Aro l'any 881 en un diploma del rei Carlemany, i la seva parròquia el
1019 com a concernent a la canongia de Girona. Tanmateix, tres anys abans (1016) el nucli central de Romanyà ja existia segons un
document que diu que l'Spanedat era dins d'uns termes entre els quals s'esmenta els Bancells. L'església de Sant Martí de Romanyà
és de construcció pre-romànica molt evolucionada (s. X), i compta amb una capçalera rectangular i creuer. El seu campanar en
forma de "T" quadrada, s'aixeca sobre l'ala nord del transepte. La portalada actual és del segle XII-XIII, i la seva sagristia, plaçada al
sector nord, fou acabada al segle XVII (1680). En la seva part posterior s'emplaçava el petit cementiri de la parròquia que fou
clausurat, per manca d'higiene, l'any 1911.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

RELIGIÓSÚS ORIGINAL:

1- La integritat del conjunt

039E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS GUITÓ

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la SelvaSITUACIÓ:

s. XIV-XVII-XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia de grans proporcions situada a l'entrada de l'antic terme de Romanyà de la Selva, amb era al davant i diverses dependències
per a graner. La seva tipologia constructiva actual data de final o començament del segle XVIII-XIX, i amb reformes posteriors, tot i
que el seu establiment originari pot ser molt anterior, donat l'antigor del poble. És sabut, doncs, que al segle XI el nucli central i més
proper a l'església de Sant Martí de Romanyà restava ja estructurat i, per tant, can Güitó pugui tenir orígens probables al segle XIV.
Tanmateix, qui donaria la fesomia estètica en aquest casal seria Martí Güitó, propietari i terratinent del poble que al darrer terç del
segle XIX hi realitzaria diverses modificacions.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural del conjunt
2- La integritat de les façanes del conjunt

040E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

RECTORIA DE SANT MARTÍ DE ROMANYÀ

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la Selva. Pl de l'EsglésiaSITUACIÓ:

s.XVIIIDATA: AUTOR: BISBAT DE GIRONAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA SEMI-RURALTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

CASA RECTORALÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa rectoral annexada per un pas amb corredor i arc amb l'antiga església de Sant Martí de Romanyà (s.X), i que molt
probablement alguna part de la seva construcció original sigui  anterior al segle XV. La seva disposició actual, però, obeeix a una
construcció arquitectònica de finals del segle XVIII, amb reformes posteriors i adequació del seu habitatge de començament segle
XX. De fet coneixem, per documentació de la pabordia de Girona, que a l'any 1181 Arnau Constantins, i Ramon de Sant Miquel es
disputaven un honor d'un mas a Romanyà, així com unes cases properes de l'església de Romanyà, que confirma la seva unitat com
a nucli urbà.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- La integritat de les façanes en els elements anteriors al s.XX

041E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MONUMENT FUNERARI JOAQUIM ALMEDA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la Selva. Pl del PobleSITUACIÓ:

1920DATA: AUTOR: PÚBLICAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MONUMENT FUNERARITIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

ÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Conjunt de plataforma amb graons, pilastra i creu de pedra, en memòria de l'hisendat Joaquim Almeda i Rich, construït l'any 1920, al
bell mig de la plaça de l'església de Sant Martí de Romanyà. És sabut que les famílies Almeda i Cama varen tenir gran influència en
la vida social, comercial i religiosa del veïnat de Romanyà, i per aquest motiu el bisbat de Girona va permetre  l'esmentada sepultura
i també la de la família Cama dins d'aquesta propietat, i fora del cementiri oficial situat al darrera de l'església de Sant Martí de
Romanyà.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Element d'interés

ÚS ORIGINAL:

1- La integritat de l'element

042E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS MIQUEL

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Romanyà de la Selva. St Miquel d'AroSITUACIÓ:

s. XV-XVI-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

TIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

ÚS ACTUAL:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia fortificada del sector de Romanyà de la Selva, amb pati al davant i molt proper als masos Bas i Lloveres, situada al nord-oest
del terme municipal limitant amb el veïnat de Penedes. Aquesta finca pertanyia a l'antic terme de Romanyà, documentat ja al segle
XI (1016), que va anant consolidant-se amb l'establiment de nous masos i amb el reeiximent dels seus parroquians a partir del segle
XIV.
L'actual edificació compte amb una configuració arquitectònica de començament del segle XVIII (façana sud), tot i que hi ha alguns
testimoniatges constructius probablement anteriors al segle XV-XVI (façana nord amb contraforts), malgrat que els seus orígens no
són tan antics com els del mas Lloveres (s.XII).

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

ÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- Les façanes el que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

043E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS FERRER

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Salom. Camí ralSITUACIÓ:

s. XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

SENSE ÚSÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia de començament segle XVIII coneguda com a mas Ferrer, situada en el terme de Salom i afrontant amb l'antic camí ral d'anar
a Palamós, al nord, i els Camps de Santa Maria i el riu Ridaura, al sud. A mitjan segle XIX, el seu propietari Antoni Noguera (1845)
posseïa una casa de tercera classe, segons el llibre de contribució territorial d'aquest terme, amb dinou vessanes de cultiu. Fill
d'aquesta masia en seria l'acabalat indià Jaume Noguera i Rosés, que havia fet fortuna a l'Havana. L'any 1877, en retornar a la seva
vila natal, Noguera va fer el generós donatiu de sufragar la meitat del cost de les obres de la restauració del saló de sessions de la
Casa Consistorial, avui Casa de Cultura.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- La façana pel que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
     - ràfec
     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

044E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: DIGI IPCE



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN REIXACH

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XIV-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Històricament, i al llarg del temps, can Reixach ha estat l'heretat més important de Solius durant molts segles. Diverses finques
construïdes dins l'estructura cadastral actual, foren segregades d'aquella primitiva possessió. Actualment, malgrat no disposar
encara de la corresponent cronologia de l'origen de la seva masia, no pot estar molt lluny de datar-la entre els segle XIII o XIV. Amb
tot, però, la seva fesomia arquitectònica actual correspon, pel que fa a la seva composició nord-oest, a configuracions constructives
del segle XVII, essent la seva part més moderna la que afronta al sud-oest, quan el seu propietari Pere Reixach i Peribert la va
reformar i ampliar a mitjan segle XVIII.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- La integritat de la façana, inclosos el revestiment continu de calç
     i les cornises

045E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN TAPIOLES

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XV-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HOTELERÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

L'antic mas Tapioles estava situat al segle XIII al sector de Tallades, precisament en la zona  més muntanyosa del sud-oest del
terme de Solius, i limitava amb les finques de Sant Baldiri i el mas Ferrer. Temps després, el seu nou emplaçament va desplaçar-se
cap a l'interior de la plana de Solius, prop de l'església parroquial i la riera Mardesanç (sud), i el riu Ridaura (nord). La seva estructura
constructiva actual conserva encara elements primitius dels segles XV-XVI (façana nord), mentre que l'ampliació i reforma i
avançament de la masia cap el sud, és documenta a començament del XVIII, quan el seu propietari, el Dr. Mateu Custurer i Pellicer
hi feu fer les reformes. A mitjan segle XIX, hom hi realitzaria  obres de reforma per part del seu nou propietari José Maria de Garcini.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La seva façana pel que fa a:
     - composició en eixos verticals
     - posició dels sostres
     - forma, dimensió i emmarcament de les obertures de la 1era
       i 2ona planta
     - ràfec
     - la porta solar

046E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: X

     - tipologia dels tancaments practicables de l'època

DIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN VICENÇ (CONVENT DE SANTA ELENA)

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XVIII-XIXDATA: AUTOR: PROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

CASA PAIRALTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

RELIGIÓSÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa pairal de grans proporcions que va tenir la seva etapa d'esplendor a partir del segon terç del segle XIX, quan va adquirir una
tipologia constructiva de gran masia aburgesada. Malgrat que a començament del segle XVIII, el seu propietari Pere Vicens i
Castelló figurava als censos com un dels terratinents més importants de Solius, serien els seus descendents els hisendats Josep
Vicens i Bartomeu i el seu fill Josep Vicens i Puig, qui donarien un tomb a la propietat i la convertirien en una ufanosa residència
familiar, amb formosos jardins i hortes cofoies.
La masia seria reformada i ampliada entre 1870-83; un període d'anys en què es construí la torre i el molí de vent, així com les grans
portalades d'accés i el tancament de la finca. A mitjan  segle XX, aquesta finca passaria a ser patrimoni de la comunitat de religioses
de Sant Josep, on hi edificarien als anys seixanta un modern convent.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La integritat de les façanes anteriors al s.XX

047E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CASTELL DE SOLIUS

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

ARQUITECTURA CIVILTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

SENSE ÚSÚS ACTUAL:

RUÏNESESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Conegut també com el castell de la Roca, per estar bastit al cim d'un penyal granític, encara avui ens són desconeguts els seus
orígens. Sembla ser, però, que fou edificat amb posterioritat a l'any 1057, malgrat que el primer document que l'esmenta com a
"castellum" no és datat fins el 1208. En aquella període baix medieval (primer terç del segle XIII), la propietat d'aquesta fortificació
era patrimoni episcopal directament relacionada amb els bens de la sagristia major de la Catedral de Girona. A mitjan segle XV, el
castell de Solius va patir les revoltes camperoles de la guerra dels remences, que s'apoderen del castell i el derruïren completament
(1485).
Amb les guerres carlines del segle XIX el castell fou novament fortificat aprofitant restes d'altres construccions que afebliren
enormement la construcció. Abandonat a la seva sort, el castell de Solius es va ensorrar degut a una forta tramuntana l'any 1969.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Bé cultural d'interès nacional

CASTELLÚS ORIGINAL:

La protecció que li confereix la protecció de rang superior.
BIC-R-T-6106

048E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ERMITA I CASA RECTORAL DE SANT BALDIRI

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XV-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

TIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

DESOCUPATÚS ACTUAL:

MOLT DEFICIENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

L'origen de la primitiva ermita és documentada al segle XV, quan el castlà del castell de Solius, donà llicència a Pere Sabater per
construir-hi una capella (1474). No seria fins al segle XVIII que s'iniciaren les primeres obres de la casa de la capella (1719), que es
convertiria més tard -amb la reforma i ampliació de 1791- en una masia activa. L'any 1731, l'ermità Jaume Negret que residia a la
casa i ermita, comptava amb més de 160 vessanes de terra.
L'actual església de tipologia popular barroca data del segle XVIII (1740); annexada al lateral de la capella,  en el pati del sector
sud-oest, hi ha situada la popular font del pelegrí. Amb la llei de desamortització, el Govern va vendre la finca a Bonaventura
Madrenys, de Tossa (1856) qui edificà al cim d'una part de la masia, una nova casa per a ús de la seva família. Cap a 1890, aquesta
casa va ser habilitada per a ús dels carrabiners del regne, per perseguir els contrabandistes de la zona.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

RELIGIÓSÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrca i estructural del conjunt
2- La font

049E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS AULADELL

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XIV-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia cronològicament documentada durant el primer terç del segle XIV, quan Berenguer Auladell, pagès de la vall, va fer testament
a favor del seu fill Arnau. La finca i edificació primitiva que afrontava a mitjan segle XVII, amb els masos Tapioles, Vilavella, Peribert i
Bonet, va anar creixent constructivament en el temps i deixant pas a noves ampliacions. El 1731 Jaume Auladell i el seu fill
Domènec, que comptava amb una casa de primera qualitat, amb quatre bous, un ase, quinze ovelles i sis garrins, varen iniciar les
reformes de la masia. Posteriorment li seguirien les que va fer Pere Auladell a les darreries del segle XVIII, i que és la fesomia actual
del mas.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- La integritat de la façana

050E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS PLA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s.XVI-XVIII-XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HOTELERÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia situada a la plana del veïnat de Solius, molt a prop de la riera de Tueda i dels antics masos de can Creixell i de can Cateura.
L'edifici del mas Pla, de menys antigor que la resta de masos, s'estructura amb elements arquitectònics del segle XVII, i posteriors
reformes realitzades per Baldiri Pla, allà pels vols del primer terç del segle XVIII. Aquest mas va ser qualificat al cadastre de l'any
1731, com una casa de primera qualitat, amb vint-i-sis vessanes de sembra i un important cens de bestiar: un cavall, dos bous, un
ase i dotze moltons. La fesomia actual, però, la va donar finalment Jaume Pla, cap a mitjan segle XIX (1842), quan va reformar i
ampliar la masia, i féu construir la portalada d'accés a la finca.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La integritat de les façanes anteriors al s. XX
3- Portalada d'accés

051E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS VILAVELLA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XV-XVIIIDATA: AUTOR: PROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia situada al veïnat de Solius, cronològicament documentada al segle XV, i coneguda antigament com el mas Terrades. L'any
1513 l'abat del monestir de Sant Feliu va comprar el mas a l'hereu Martí Sala, i l'agrupà en els bens i propietats del cenobi guixolenc,
malgrat que el convent ja disposava de terres en aquest indret des de l'any 1287. De la seva configuració constructiva ben poca cosa
en queda, doncs la reforma i ampliació de la masia fou feta a començament del segle XVIII, pel seu propietari Jaume Vilavella,
essent masovers la família de Pere Lloveres i Vilar. Aquesta edificació ha sofert diverses rehabilitacions i ampliacions a la dècada
dels anys vuitanta del segle XX.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La integritat de les façanes anteriors al s. XX

052E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

SANTA AGNÉS DE SOLIUS

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

1773-1782
1829-1831

DATA: AUTOR: PROPIETAT:

UrbàRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

ESGLÈSIA D'UNA NAU AMB CAPELLES LATERALSTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

RELIGIÓSÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

L'església de Santa Agnès de Solius surt documentada l'any 1103, quan Ramon Berenguer III i la seva esposa donaren al monestir
de Sant Feliu, tot aquell alou que tenien a la parròquia de l'esmentada església. El seu origen, doncs, data dels segles X-XI, tot i que
la primitiva esglesiola fou enderrocada i alçada novament entre els anys 1773 -data del permís concedit pel Bisbe de Girona, Pedro
A. De Palmero -, i el 1782, any en què finalitzaren les seves obres. La base de l'antic campanar romànic fou respectat i n'és l'actual,
construït entre els anys 1829 i 1831, en pedra treballada de la muntanya de Bell-lloc d'Aro.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

RELIGIÓSÚS ORIGINAL:

1- La integritat del conjunt

053E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN CREIXELL

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de Solius. Crta a Solius, 20SITUACIÓ:

s. XIV-XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia i molí d'aigua  amb pati tancat propietat de Guillem Creixell documentada en origen al primer terç del segle XIV (1332), que
amb el pas dels anys va quedar estructurada amb tres cossos arquitectònics diferenciats: a l'est, l'edifici graner bastit sobre el seus
primers orígens, avui magatzem; al nord, i limitant amb la riera de Solius, part de la construcció bastida a mitjan segle XVII; i al
sud-oest, fent façana al pati interior, la construcció datada de començament del segle XVIII. L'any 1731, segons el cens cadastral de
l'època, aquesta casa era habitada per Antoni Creixell, el seu propietari, i llur fill Jaume. L'edifici fou qualificat com de primera
qualitat, registrant-se un cens de bestiar de dos bous, un ase i dos garrins.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural
2- La conformació del pati tancat

054E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN DALMAU

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

DEFICIENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Casa pairal de grans proporcions, amb orígens documentats al segle XIII, quan Berenguer de Palol féu la primera venda a un seu
familiar anomenat Dalmau de Palol, coincidint amb la venta feta a Alamand d'Aiguaviva, sagristà de Girona, dels drets i possessions
que tenia a Solius (1208). La tipologia volumètrica actual conserva actuacions constructives de començament del segle XVIII, quan
era propietari Francesc Dalmau (1731), precisament en un període de gran activitat agrària i ramadera. D'altres actuacions
constructives s'emmarquen pels vols de mitjan segle XIX, quan Joan Dalmau i Rissech va fer reformar les seves façanes, el 1843. La
masia  compta amb una falsa decoració de merlets a la façana est, realitzada entre els anys 1946-49.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

055E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN DURAN - CAN GELI

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat deBufaganyesSITUACIÓ:

s. XVDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

DESOCUPATÚS ACTUAL:

DEFICIENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Tipologia tradicional de masia que ha perdut la seva distribució interior original. La façana manté trets característics amb obertures
de proporcions reduïdes emmarcades.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

056E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN PROVENÇAL

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de BufaganyesSITUACIÓ:

s. XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

DESOCUPATÚS ACTUAL:

MOLT DEFICIENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Disposició clàssica de masia en tres crugies, de les quals n'ha perdut una, amb coberta a dues aigües decalades marcant les golfes
amb una finestra de dues arcades semicirculars. destaca la porta adovellada

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

057E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: X
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS PI

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de BufaganyesSITUACIÓ:

s. XVII-XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Conjunt edificat format per construccions rurals simples dels segles XVII, amb alçades entre forjat ajustades, obertures emmarcades
amb carreus de granet i teulada amb tortugada, i habitatge rural de finals del segle XIX organitzat al voltant d'una gran sala central a
cada planta i del que sobresurt una torreta.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

058E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS PLA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SalomSITUACIÓ:

s. XIX-XXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HOSTALERIAÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia tradicional de dues plantes i golfes amb coberta a dues aigües. A principis del segle XX s'hi afageix una edificació de planta
quadrada en forma de torre i, darrerament, altres construccions laterals que desvirtuen l'edifici original.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

059E
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN MERLA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SalomSITUACIÓ:

s. XVIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia de tipologia tradicional disposada en tres crugies de planta baixa i planta pis i cos central amb golfes, que ha estat ampliada
lateralment.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

060E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN CAMA

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat de SoliusSITUACIÓ:

s. XVIIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Construcció tradicional de tres crugies i dues plantes sense golfes. Una rehabilitació recent ha modificat l'alçada de la coberta
augmentant el volum original.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

061E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAL MAS PAGES

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat del VilarSITUACIÓ:

s. XVI-XVIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Antiga construcció tradicional que ha estat recentment molt modificada. Han desaparegut les obertures originals, entre elles una
porta adovellada i un arc apuntat

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

062E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN TARRÉS

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat del VilarSITUACIÓ:

s.XIXDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASIATIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE RURALÚS ACTUAL:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Construcció tradicional de tres nivells amb un arc rebaixat de dovelles com a element més interessantVALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

063E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS BAGUDANYS (MAS MAGRANER)

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

Nivell de Protecció:

m2 m2

Veïnat del VilarSITUACIÓ:

s. XVIIDATA: AUTOR: PRIVADAPROPIETAT:

No UrbanitzableRÈGIM DEL SÒL:PLANEJAMENT:

MASTIPOLOGIA:

SUPERFÍCIE SOLAR:

HABITATGE UNIFAMILIARÚS ACTUAL:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:

Masia de cos únic longitudinal de dues plantes i teulada a dues aigües que ha estat successivament modificada amb ampliacions i
afegits.

VALORACIÓ:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Edifici d'interès

HABITATGE RURALÚS ORIGINAL:

1- La conformació volumètrica i estructural anterior al s.XX
2- La façana, en els elements anteriors al s.XX, pel que fa a:
      - composició en eixos principals verticals
      - posició dels sostres
      - forma, dimensió i emmarcament de les obertures
      - ràfec
      - tipologia dels tancaments practicables de l'època

064E

GENERALITAT NNSS  ALTRES CATALOGACIONS: XDIGI IPCEX X
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VI. FITXES D'ESPAIS D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA 



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

DOLMEN DEL MAS BOUSARENYS

Nivell de Protecció:

499818 / 4631302LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Zona urbana. Espai sense edificar dins la urbanització Roca de Malvet, a tocar de la part posterior de la parcel·la número 92 del
carrer dolmen del Mas Bousarenys

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

001AR

Es tracta d'un sepulcre de corredor amb cambra i passadís, probablement una o diverses portes. Per l'altura de les seves lloses
granítiques és un del més grans dels dolments catalans ( la llosa de la capsalera amida 2.36 m d'alçada).
Les 2/3 parts de les parets són paral·leles, les lloses restants són convergents fins l'obertura de 60cm, adequada per col·locar una
peça de tanca, i dona la pauta del corredor. Les lloses més grans reposen en solcs excavats en la roca mare.
El passadís sembla rectangular, amb parets convergents cap a la cambra. El cromlec deuria tenir entre 9 i 10 m de diàmetre (només
quede algunes pedres). El túmul estava fet de pedres soltes cobertes de terra.
Entre el materia que es va poder recuperar destaquen nombrosos fragments d'ossos humans, de ceràmica ibèrica i iberoromana i
fragments d'una fíbula.
Estat força abandonat i sota pressió la urbanística, queda amagat darrera les edificacions.

DESCRIPCIÓ:

-2500 / -1800  NEOLÍTIC FINAL/CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU DOLMENTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01733NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MAS BOUSARENYS

Nivell de Protecció:

499800 / 4631300LOCALITZACIÓ:

Zona urbana
Terreny erm. Espai sense edificar dins la urbanització Roca de Malvet, a la part posterior de la parcel·la número 92 del carrer Dolmen
del Mas Bousarenys.

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

002AR

Al voltant d'aquest dolmen s'ha recollit material de l'època ibèrica (ceràmica comuna oxidada, pasta sandvitx, àmfora de boca plana,
àmfora romana republicana, ceràmica grisa emporitana) que sembla indicar la presència d'un petit establiment de l'època.
S'ha trobat material ceràmic d'epoca ibèrica al nor-est del dolmen a nivell superficial. També s'ha trobat en alguns punts del camí que
passa a uns 50 m a l'oest del dolmen en direcció nord-sud. Malgrat la presència d'aquest material no s'observen estructures
constructives.

DESCRIPCIÓ:

-650 / -50  FERRO-IBÈRIC/CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01734NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CARRETERA DE ROMANYÀ DE LA SELVA

Nivell de Protecció:

498240/4633960LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Zona urbana. En un vessant, cobert de bosc d'alzina surera i abundant sotabosc. Travessat per la carretera que puja cap a Romanyà
de la Selva

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

003AR

Possiblement es tracta d'un establiment agrícola en relació a d'altres de similars a les immediacions (Romanyà de la Selva, Can
Punset...)
En aquest indret es va poder observar una pedra amb una osca que sembla artificial, possiblement derivat d'alguna antiga explotació
de blocs granítics. En el conjunt rocós on es troba aquesta pedra, es poden veure també cassoletes d'erosió, canaleres i estries
naturals.
Altres troballes en la mateixa zona són una punta de fletxa amb aletes i peduncle, un raspador, una lamineta amb dors truncada, una
pedra sorrenca polimentada, una moneda romana d'Antoninus Pius, fragments de tègules i de ceràmica romana atípica.
Possibles restes d'un megàlit del qual només es conservaria una pedra que presenta una osca que sembla artificial.
En una àrea relativament extensa, es va poder observar l'existència de materials arqueològis d'època romana (doli, tègula, ceràmica
de cuina, àmfora, etc.), aixó com possibles murs molt propers a la carretera.

DESCRIPCIÓ:

-2200/-1800 CALCOLÍTIC?/  -218/476 ROMÀ /CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01735NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CISTA DEL BOSC D'EN ROQUET

Nivell de Protecció:

499120 / 4635252LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En un lleuger pendent envoltat d'un espès bosc d'alzines sureres, brucs i arboços

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

004AR

Es tracta d'una cista amb túmul de tendència subrectangular, enfonsada en el terreny, bastida en pendent suau, i proveïda d'un túmul
artificial de tendència circular.
Té forma poligonal i les parets convergeixen cap a la entrada. La formen cinc pedres clavades i tres caigudes. El nivell de la roca
mare és força més alt a l'exterior que a l'interior, i totes les pedres reposen sobre la roca mare. Està obert cap al sud, no té coberta
però presenta parets caigudes.
Es tractaria d'un sepulcre d'inhumació primària individual o de parella, no reutilitzable. La data de la construcció del sepulcre es
situaria entre el 3400-3000 a.c. segons la seva tipologia arquitectònica.

DESCRIPCIÓ:

-3500 / 2500  NEOLÍTIC MIG-RECENTCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU CISTATIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01736NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CISTA DE LA CARRETERA DE CALONGE

Nivell de Protecció:

499491 / 4633930LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En una zona planera envoltada d'un espès bosc d'alzines sureres, brucs, arboços

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

005AR

Es tracta d'una cista megalítica amb túmul de tendència subrectangular, enfonsada en terreny pla i amb un túmul artificial de
tendència circular. Consta de deu pedres verticals, quatre a cada costat i dues que formen la capçalera. La seva forma és ovalada i
amida 2.50m de llarg per 1 m d'amplada. Les pedres de les parets de la cista no sobrepassen els 75 cm d'alçada.
Entre els materials que s'hi van recollir es troben petits fragments de ceràmica a mà llisa i molt grollera.
Segons Tarrus (et al.) es tractaria d'un sepulcre d'inhumació primària individual o en parella, no reutilitzable. Aquests mateixos autors
situen la data de construcció del sepulcre entre el 3400-3000 aC. segons la seva tipologia arquitectònica.

DESCRIPCIÓ:

-3500 / -2500 NEOLÍTIC MIG-RECENTCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU CISTATIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01737NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CISTA MEGALÍTICA

Nivell de Protecció:

499046 / 4632959LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En una zona de bosc d'alzines sureres, brucs, arboços, etc

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

006AR

Es tracta d'una cista megalítica tancada, construïda amb pedres de mida modesta, i amb túmul rectangular, bastida en terreny
lleugerament inclinat i amb túmul artificial de tendència circular.
La cista té forma ovalada i està tancada pels quatre costats. Consta d'onze peces, una en cada extrem de l'eix major, cinc a la paret
nord i cinc a la paret sud. En manca la coberta, pero sí que conserva restes del túmul, que devia haver estat insignificant.
El Sr. L. Esteva cita en el seu article (Cypsela II) que els resultats de les excavacions van ser nuls. En un altre treball (A.I.E.G.) cita la
presència de tègules i pondus romans en el camp on es troba la cista.
Segons Tarrús i altres ( TARRÚS, et al., 1990) es tractaria d'un sepulcre d'inhumació primària individual o de parella, no reutilitzable.
Aquests mateixos autors situen la data de construcció del sepulcre entre el 3400-3000 aC. segons la seva tipologia arquitectònica.
Esta situada a uns 30 m a l'est sud-est de la Cista megalítica de la Finca d'en Guitó.

DESCRIPCIÓ:

-3500 / -2500 NEOLÍTIC MIG-RECENT /CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU CISTATIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01738NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CISTA MEGALÍTICA

Nivell de Protecció:

499005 / 4632963LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En una zona de bosc d'alzines sureres, brucs, arboços...

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

007AR

La cista té forma ovalada i presenta dos espais oberts. Consta de vuit peces, una a cada extrem de l'eix major, tres a la paret est i tres
a la paret oest. Totes les pedres estan col·locades dins d'uns petits solcs excavats a la roca, llevat del pedra de la capçalera, que
reposa directament sobre la roca mare. No es va trobar cap peça de la coberta ni es van poder observar restes del túmul.
Entre els materials observats en aquest indret hi ha fragments petits d'ossos, carbó i alguns fragments de ceràmica grollera a mà.
Segons Tarrús i altres (TARRUS [et al.]1990) es tractaria d'un sepulcre d'inhumació primària individual o de parella, no reutilitzable.
Aquest mateixos autors situen la data de construcció del sepulcre entre el 3400-300aC. segons la seva tipologia arquitectònica.
Està situada a uns 30 m a l'oest nord-est de la Cista Megalítica Propera al Suro del Rei.

DESCRIPCIÓ:

-650 / -50CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU CISTATIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01739NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CISTA DE L'OLIVERET

Nivell de Protecció:

498466 / 4634001LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Emplaçat entre una zona planera i l'inici d'un pendent, rodejat de bosc d'alzina surera, bruc i matolls

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

008AR

Es tracta d'un abric granític que pot haver estat aprofitat com a sepulcre col·lectiu. Les pedres no són escollides, i estan col·locades
independentment de la roca del fons. No obstant, el que es podria anomenar cambra presenta una concavitat com la resta de les
cistes de la zona. El Sr. Esteva comentà que la presència abundant de carbons i terres negroses fa pensar en un possible fons de
cabana.
Entre els materials que van aparèixer en el jaciment cal destacar un fragment de fulla de silex i tres fragments d'un vas ceràmic de 25
cm. de diàmetre.
Durant la visita a jaciment l'any 2001 amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica del Baix Empordà no es va poder observar
mab claretat l'estructura d'aquest possible sepulcre.

DESCRIPCIÓ:

-2500 / -1800  CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU CISTATIPUS:

DESTRUÏT / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01740NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

COSTA D'ALOU

Nivell de Protecció:

495015 / 4629859LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Es troba en un planell cobert d'alzines sureres i brucs

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

009AR

Néstor Sanchiz va recollir en aquest indret nombrosos fragments de ceràmica pertanyents a una gran tenalla de cos hemisfèric i base
plana, amb decoració de cordons múltiples i impressos des del coll fins a la base.
En l'actualitat no s'observa cap evidència de restes arqueològiques en superfícies a la zona, per tant no es pot precisar amb exactitud
el punt on van ser trobades les restes de l'urna.

DESCRIPCIÓ:

-900 / -600CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

DESTRUÏT / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01741NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

COVA D'EN DAINA

Nivell de Protecció:

499480 / 4634110LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En un ampli replà envoltat de bosc d'alzina, a pocs metres de la carretera de Romanyà de la Selva a Calonge

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

010AR

Es tracta d'una galeria coberta del Neolític final / Calcolític. El cromlec és molt complet i conserva la majoria de les pedres. Té 11 m de diàmetre i les pedres mesuren entre 0,80 i
1,50 m d'altura.
Presenta separació entre la cambra i el passadís. Per altura de les lloses és un dels grans dòlmens catalans (la llosa nord, la més alta, mesura 2.16m). Les lloses més grans reposen
dins de solcs de 20 a 40 cm de profunditat. La cambra té forma rectangular, lleugerament convergent cap a l'entrada, i està constituïda per deu lloses, una d'elles té una cassoleta a
la part superior esquerra.
Algunes lloses estan ajuntades amb les veïnes mitjançant retocs aconseguits per percussió o per frotament. El passadís té quatre peces en línia regular, algunes d'elles en posició
forçada, segurament per moure la pedra que tancava. Les lloses de la cambra són més grans que les del passadís i el fons d'aquest és més alt que la cambra. La coberta abans de
la restauració tenia dues lloses, i després tres. Totes les pedres sòn de granit. Entre els materials que s'havien recollit en aquest indret destaquen restes humanes molt fragmentades
(d'adults i d'infants), fragments de ceràmica campanifrome i amb decoració incisa, fragments de sílex, puntes de fletxa i fulles, grans d'enfilall de calaita i d'esteatila, dues plaquetes
de fibrolita i dues de sorrenca. En metall, dos punxons, un gra d'enfilall de vidre i fragments de ceràmica iberoromana.
Tarrús [et al.] el descriuen com una gran galeria coberta en U feta de lloses de la qual es conserven restes molt visibles del seu túmul de tendència circular ovalada i del seu cromlex.
També situen la data de construcció entre 2700-2200 aC.. A principis dels 90 s'afirmà l'existència de gravats prehistòrics, però aquest supòsit es va desmentir rotundament en un
estudi posterios del 95.  L'estat de conservació del dolment és bo, degut al seu manteniment periòdic.

DESCRIPCIÓ:

-3500 / -1800CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU DOLMENTTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01742NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

COVA DELS LLADRES

Nivell de Protecció:

496825 / 4624925LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En el vessant d'un turó, en el massís de l'Ardenya, envoltat d'abundant vegetació formada per alzines sureres, brucs i arbustos

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

011AR

Es tracta d'un cova natural de 7 m de llargada, 5 m d'amplada i un alçada irregular, que va des de 0.60 m a 1.80 m. L. Esteva inclou
aquesta cova en el grup de les coves sepulcrals. Els materials que es van trobar són: un ganivet de sílex i un peça d'os, plana de
2,5mm de gruix, amb perforacions múltiples en tres dels seus costats.
Durant la visita al jaciment l'any 2001 amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica del Baix Empordà es va poder comprovar que
l'estat de conservació de la cova és bo, i en alguns punts sembla que encara quedin petites restes de sediments per excavar.

DESCRIPCIÓ:

-2200/-1800CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

COVA NATURAL D'ENTERRAMENT INHUMACIÓTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

DÍFICILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01743NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

COVA DELS MOROS

Nivell de Protecció:

497009 / 4628967LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En la part superior d'un aflorament rocós rodejat de bosc d'alzina surera i arbustos

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

012AR

Es tracta d'una cova artificial, en la que no s'han trobat materials arqueològics de cap tipus. Les mides són: 1.50m de fons; 2.70 m.
d'amplada i 1,16 m. d'alçada. Té forma semicircular, amb el sol pla. A l'exterior, a prop de l'entrada, hi ha diversos forats cilíndrics i
algun altre en la paret vertical, els quals segurament servirien d'encaixos a una coberta de fusta.
No es coneix amb certesa la cronologia ni funció d'aquesta cova artificial, on no s'hi ha trobat cap mena de material arqueològic
associat. Segons Esteva podria tractar-se d'una cova sepulcral d'un moment avançat de l'edat del bronze. Badia no descarta la
possibilitat de la seva utilització com a lloc d'habitació o dipòsit de gra, tal com diversos autors han insinuat. Estudis recents
(CARRERAS [et al.]2001) suggereixen que aquesta cova podria tenir origen medieval.

DESCRIPCIÓ:

CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

COVA ARTIFICIALTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

DÍFICILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01744NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

COVA D'EN RIERA

Nivell de Protecció:

499236 / 4632441LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En un petit  replà envoltat de bosc d'alzina surera, bruc i arboç

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

013AR

Es tracta d'un abric granític que ha esta aprofitat com a sepulcre. Consta d'una gran pedra de coberta, més o menys circular, d'uns 6
m. de diàmetre per 1,30 m. d'alçada. Es troba emplaçada sobre quatre pedres bàsiques i els espais compresos entre elles estan
tapats amb paret seca, de pedres no massa grosses.
Segons el Sr. Esteva, entorn l'any 1920 el Sr. Klaebisch va treure la terra de l'interior i la va llençar pel pendent, és per això que el
nivell intern de la cova és més baix que el de la part exterior. L'altura màxima a l'interior és de 2m. Es tractaria doncs d'un agrupament
natural modificat per l'home.
El material que s'hi va trobar és un maxil·lar humà i una valva de mol·lusc perforada.
L'interior de la cova ha patit diverses remocions des d'antic ja que ha estat utilizada com a refugi de pastors i llenyataires.
Actualment (2001) encara és utilizada com a refugi pels caçadors.

DESCRIPCIÓ:

-2200 / -1800CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

COVA NATURAL D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL.LECTIUTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

DÍFICILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01745NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

DOLMEN DEL CAMP D'EN GUITÓ

Nivell de Protecció:

0498467 / 4634008LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Emplaçat entre una zona planera i l'inici d'un pendent , rodejat de bosc d'alzina surera, bruc i matolls

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

014AR

El dolment de Can Guitó, és un abric granític que pot haver estat aprofitat com a sepulcre col·lectiu. consta de dues pedres laterals,
una de fons i una altra de coberta. amida 2 m de llargada per 0,70 m d'amplada per 1 m d'altura. Davant de l'entrada hi ha un conjunt
de pedres col·locades de forma que sembla protegir-la i són més petites que les del dolmen.
Segons Sr. Esteva podria tractar-se d'un bloc granític descompost pels agents atmosfèrics, bloc que fou aprofitat per l'home.
El resultat de l'excavació fou negatiu, llevat d'un fragment de ceràmica.
Surant la visita al jaciment l'any 2001 amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica del Baix Empordà es va poder comprovar que
el dolmen es troba el mateix estat de conservació que l'any 1983 en que es va visitar per primer cop amb motiu de la realitació de la
Carta Arqueológica.

DESCRIPCIÓ:

-2200 / -1800  CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU DOLMENTTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01746NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MALVET I

Nivell de Protecció:

500070  / 4632000LOCALITZACIÓ:

Zona urbana
En el jardí d'una casa emplaçada en la Urbanització Roca Malvet

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

015AR

Es troba situat dins la parcel·la 24 de la Urbanització Roca de Malvet.
Aquesta cova es trova a uns 2 m al sud-est de la de Malvet II i amida 4x1,5x0,8m.Consta de tres obertures, la més gran de les quals
mira a ponent.
L'excavació del seu interior només va proporcionar materials ceràmics que poden ser atribuïts al neolític antic epicardinal ( un
fragment d'un vas globular decorat amb motius incisos, fàcies Fontbuisse), al calcolític (bol hemisfèric de llavi arrodonit i fons convex)
i al bronze final (fragments de acanalats horitzontals i paral·lels, ordons impresos i algun fragment de bronze).
Segons els autors que l'han estudiat (TOLEDO/AGUSTÍ/ESTEVA 1987) es tracta d'un cova sepulcral, tot i que la seva excavació  no
va proporcionar restes òssies.

DESCRIPCIÓ:

-5500/-3500 NEOLÍTIC AN.T. -2200/-1800 CALC. -1200/-650 BRONCE FINALCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

COVA NATURALTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01747NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MALVET II

Nivell de Protecció:

500070 / 4632000LOCALITZACIÓ:

Zona urbana
En el jardí d'una casa emplaçada en la Urbanització Roca Malvet

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

016AR

Es troba situat dins la parcel·la 24 de la Urbanització Roca de Malvet.
Aquesta cova es troba a uns 2m de la de Malvet I i amida 2x1,5 m, però la part principal, que serví com a lloc d'enterrament, té forma més o menys circular amb uns 50 cm de
diàmetre. La cavitat que contenia els ossos era delimitada per pedres no massa grans (si s'exceptua els blocs) acuradament col·locades, potser posades pels que utilizaren el lloc
com a sepulcre.
L'excavació del seu interior va proporcionar materials ceràmics, objectes lítics, puntes de fletxa de quarsum punxó de coure i restes òssies humanes que correspondrien a un mínim
de 10 individus adults.
Cronològicament es pot situar la seva utilizació en tres moments diferents:
- neolític antic epicardial (un fragment decorat amb incisions, ratlles paral·leles verticals tancades dins d'un rectangle).
-Calcolític (diversos fragments ceràmics, punxó de coure, sagetes amb aletes i peduncle, destral polimentada i diferents peces de sílex).
-Bronze final (fragments amb acanalats, amb cordó incís a la inflexió vora cos i especialment dos fragments decorats amb la tècnica de la triple incisió).

DESCRIPCIÓ:

-5500/-3500 NEOLÍTIC AN.T. -2200/-1800 CALC. -1200/-650 BRONCE FINACRONOLOGIA:

PROPIETARI:

COVA NATURAL D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIUTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01748NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MENHIR DEL MAS DE LA FONT-PEDRA DRETA DEL MAS BAGUÉ

Nivell de Protecció:

0501937 / 4631729LOCALITZACIÓ:

Zona urbana
Molt a prop d'una carretera, en el marge de la gespa del Golf d'Aro

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

017AR

La pedra, granítica i de forma prismàtica, sembla que fou tallada per les quatre cares i amida 1,60 x 0,35 x 0.22 m. A la cara oest té
gravades les inicials SC i a la cara est les inicials CA.
Antigament fou considerada com a monument megalític, i així es va acceptar fins que Lluís Esteva començà a posar en dubte la seva
atribució com a menhir.
Actualment és àmpliament acceptat que aquesta pedra fou implantada l'any 1858 (data de la segregació del municipi de Santa
Cristina d'Aro) o en una data posterior, per separar els termes municipals de Santa Cristina d'Aro i Castell-platja d'Aro.

DESCRIPCIÓ:

1456 / 1789 MODERNCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS ALTRESTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01749NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MENHIR DEL MAS LLAURADOR

Nivell de Protecció:

497569 / 4628217LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Al costat d'un camí, en una petita clariana d'un bosc d'alzines sureres, pins  i brucs

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

018AR

Es tracta d'un menhir antropomorf de granit, que presenta una petita escotadura artificial a la part superior. Les mides d'aquest menhir
caigut són 2.,32 x 2,24 x 0.55 m.
Tarrús  [et al.] situen la data de la seva construcció vers el 3000-2500 aC..
Duran la visita al jaciment l'anut 2001 amb motiu de revisió de la carta Arqueològica del Baix Empordà es va poder constatar que en
l'actualitat el menhir està aixecat i parcialment soterrat, conservant una alçada visible d'1,85 m. La part aixecada el 16 d'otubre de
1994 per un grup de voluntaris, tal com indica un petita placa situada al costat del menhir

DESCRIPCIÓ:

-3500 / -1800 NEOLÍTIC MIG-RECENT 7 CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT COMPLEMENTS MENHIRTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01750NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MENHIR DE LA MURTRA

Nivell de Protecció:

498940 / 4634128LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En una zona planera, enmig d'un bosc de pins, sense gaire vegetació arbustiva.

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

019AR

Es tracta d'un menhir antropomorf de granit, de secció aproximadament quadrada. Està enterrat uns 70 cm dins la terra i sobresurt
2,35 m, per tant és el menhir més alt de al comarca (3.05m) Té una escotadura que abasta 33cm de la cara oest, 57cm (que és la
totalitat de la cara sud) a la cara sud i 27 cm de la cara est. En total 1,17 m en un perímetre de 2,25 m en aquest punt. Aquest menhir
fou aixecat l'any 1952 per iniciativa de mossèn Gumersind Vilagran, aleshores rector  de Bell-lloc.
J. Tarrús èt al. situen la data de construcció del menhir entre el 3000-2500 aC.

DESCRIPCIÓ:

-3500 / -1800 NEOLÍTIC MIG-RECENT 7 CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT COMPLEMENTS MENHIRTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01751NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MENHIR  DEL TERME GROS O CREU D'EN BARRAQUER

Nivell de Protecció:

497935 / 4625435LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En el vessant sud d'un puig, envoltat d'abundant  vegetació formada per alzines sureres, bruc i matolls

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

020AR

Es tracta d'un menhir fal·liforme de granit que presenta una petita escotadura artificial en la part superior.
Amida 60cm d'amplada per 45 cm de gruix i 1,8 m d'alçada per la cara sud-est, que mira al mar i 2,05m per la cara oposada.
La pedra és granitica i presenta algunes incisions: a la cara nord/ nord-oest hi ha gravada una creu. A la cara sud/sud-est hi ha dues
línies rectes incises artificials en forma d'angle recte.
Adossat al menhir en el perfil sud-oest hi ha plantat un petit fillol de granit
Segons J. (Tarrús) et al. aquest fou construït aproximadament vers el 3000-2500 aC.

DESCRIPCIÓ:

-3500 / -1800 NEOLÍTIC MIG-RECENT / CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT COMPLEMENTS MENHIRTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

DÍFICILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01752NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

PEDRES DRETES D'EN LLOVERES

Nivell de Protecció:

500520/4630500LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
A tocar d'un camí, en una zona planera coberta de bosc d'alzina surera, bruc i abundant vegetació arbustiva.

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

021AR

El Sr. Casa va considerar-la una galeria destruïda de 5 m llargada. Cazurro va dir que hi havia sis pedres, una a la capçalera i la resta, fins a sis formaven les parets laterals. L'any
1983 quan es va visistar el jaciment en motiu de la realització de la Carta Arqueològica només en quedaven tres de pedres, quan el Sr. Esteva publica el seu treball (1956-1957)  n'hi
havia dues de caigudes, de les quals l'any 1964 ja en faltava una. El Sr. Esteva el classificà com una cista megalítica.
Pel que fa als materials trobats, el Sr. Esteva (1964) esmentà que a l'haver quedat el jaciment descobert per tots els costats va desaperèixer la majot part de la terra de l'interior,
essent la seva exploració negativa, si bé pels voltants el Sr. Josep Escortell., col·laborador del Sr. Esteva., trobà dues destrals de pedra polimentada, que es troben dipositades al
Museu Municipal de Sant Feliu de Guixols.
Segons J. Tarrús [et al] es tracta de les restes d'una probable galeria coberta en U feta de lloses de granit, de la qual no queden restes visibles del túmul artificial de tendència
circular. Segons els mateixos autors, en base el tipus arquitectònic del sepulcre, es pot deduir que va ser construït entre el 2700-2200 aC
A la part interior de la llosa de capçalera hi ha una cassoleta ritual deformada posteriorment.
Durant la visita al jaciment l'any 2001 amb motiu de la Carta Arqueològica del Baix Empordà es va poder observar que l'estat de conservació del megàlit és força dolent, i es veu
agreujat per l'obertura, fa poc temps, d´un camí en direcció sud-est a tocar les restes arqueològiques.

DESCRIPCIÓ:

-2500/  -1800 NEOLÍTIC FINAL / CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL.LECTIU DOLMENTIPUS:

DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01753NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

PEDRES GROSSES

Nivell de Protecció:

499209 / 4634071LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En un lleuger pendent cap al sud-oest, envoltat de bosc  d'alzina surera, bruc, arboçosi abundant vegetació arbustiva

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

022AR

Es tracta d'un abric granític que pot haver estat aprofitat com a sepulcre col·lectiu. Consta de dues parets laterals, una de fons i l'altra
de coberta. Estan sobre una roca molt més gran i al voltant hi ha altres pedres arrodonides que s'haurien desprès del conjunt primitiu.
Durant la seva excavació, efectuada per Pere Caner i els seus col·laboradors, només es van localitzar quinze fragments de ceràmica
ibèrica. Amb aquestes poques dades no es pot determinar amb claretat la seva cronologia i funció.

DESCRIPCIÓ:

-2200 / -1800CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTSTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01754NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

PLANA BASARDA

Nivell de Protecció:

497450 / 4626420LOCALITZACIÓ:

Terreny  erm
Al cim d'un turó cobert d'un bosc d'alzines sureres, brucs i matolls.
Enclavat al massís de l'Ardenya

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

023AR

En una gran área de dispersió s'observen en superfície materials ceràmics d'època ibèrica i en alguns punts restes de murs, així com
un important nombre de sitges excavades a la roca. La ceràmica més tardana que s'ha trobat és de final del segle III o inici del II aC.:
àmfora grecoitàlica, ceràmica grisa emporitana, ceràmica de vernís negre (forma Lamboglia 23), i fragments d'àmfora púnica.
Aquest poblat pot ser considerat com un dels jaciments ibèrics de més entitat de la zona. Malgrat això durant la visita al jaciment
l'anuy 2001 amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica es va poder comprovar l'estat d'abandó que pateix, essent objecte
d'excavacions furtives de manera reiterada, de les quals en queden restes visibles.

DESCRIPCIÓ:

-450 / -50CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'HABITACIÓ AMB ESTRUCTURES CONSERVADES POBLATTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01755NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ROMANYÀ

Nivell de Protecció:

0498630 / 4633915LOCALITZACIÓ:

Explotació agropecuària
En uns camps de conreu situats al nord-oest del nucli de Romanyà de la Selva

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

024AR

A la fitxa de la carta Arquelògica de l'any 1983 es recull la notícia publicada per J.M.Nolia i J.Casas, de la troballa de materials de
l'època ibèrica i romana ( ceràmica Campaniana, àmfora de boca plana, Terra Sigil·lata Sudgàl·lica, i un pondus) ingressats
actualment al Museu d'Arqueologia de Catalunya -Girona. Aquests autors desconèixen el punt concret en el que es van efectuar
aquestes troballes però creuen que podien correspondre a materials procedents dels camps de conreu denominats com ·" el Camp
d'en Guitó", on J. Badia esmenta la presència de material d'època romana. Tot i això, no cal descartar la possiiblitat que aquests
materials provinguin d'algun indret a l'entorn del nucli de Romanyà, ja que el mateix Badia parla de la presència de ceràmica
d'aquesta època en d'altres indrets de la rodalia.
Cal suposar que aquestes restes estarien en relació amb un possible establiment (vil·la?) ubicat sota l'actual nucli de Romanya de la
Selva.

DESCRIPCIÓ:

-650 / 476 FERRO-IBÈRIC / ROMÀCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01756NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ROMANYÀ DE LA SELVA

Nivell de Protecció:

GREENWICH 2 27' 50" / 41 50' 48"LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Situat a la zona del Panedés, prop de la Font Picant

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

025AR

Del taller de sílex en dóna noticia Gonzalez Hurtebise, les peces de la col·lecció Cama venen del mateix lloc (una burí, dus llàmines
retocades, dues bases de làmines i dos esclats). Epipaleolític. Esteva diu que el Sr. Calvet de Llagostera ha anat trobant més peces
pel mateix paratge. Esteva dubta si es tracta d'un únic taller de sílex.

DESCRIPCIÓ:

-9000/-5000CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC DE CENTRE DE REPRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ TALLER DE SILEXTIPUS:

DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01757NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

SANTA CRISTINA D'ARO

Nivell de Protecció:

500100 /4629580LOCALITZACIÓ:

Zona urbana
En una parcel·la de la Urbanització Serra-sol situada a la part nord del poble de Santa Cristina d'Aro

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

026AR

Ruïnes d'un petit temple paleocristià, amb un sòlid paviment d'Opus signiem, sota el qual es va  descobrir una tomba de tègula baiximperial, que sembla que hauria de correspondre
a la cel·la memorie més antiga.Hi ha superposició de murs. La llarga continuïtat de sepultures de tègula i tombes de pedres cobertes amb llosa, l'existència d'un paviment d'opus
signium a l'interior de les estructures més antigues de l'esglesiola dificílment relacionables amb el temple preromànic, i la ceràmica trobada van fer pensar en una ocupació de primers
segles de l'era actual: ceràmica comuna oxidada, fragments de tègules, vidre romà, àmfora, Terra Sigil·lata Africana.
Aquesta tomba monumental tardoantiga, amb capçalera orientada a llevant, que acollia dues tombes de tègula se secció triangular, estaria relacionat amb d'altres àmbits i estructures
que podrien correspondre a dependències perifèriques d'una important vil·la. Al seu voltant es generà un petit cementiri ( del qual es coneixen cinc tombes) i més endavant, en un
moment imprecís del segle vuité i molt a principis del nové, es bastí, al seu damunt, incorporant-lo parcialment, en un petit temple de nau única, rectangular, amb absis lleugerament
trapezoïdal, a l'est. Aquest nou edifici cloïa en el seu interior tot l'edifici antic, en planta, i conservava el vell paviment i les inhumacions que protegia. D'aquesta església només es
coneix, parcialment, la fonamentació. També es van documentar restes d'una necròpolis altmedieval en ús, com a mínim, fins el seglr X.No gaire lluny de les estructures es va poder
localitzat restes materials diverses. ceràmica a torn, fragments de tègula, doli i escòries, segurament relacionades amb el complex. Cal destacar que en la vil·la a la qual s'associaria
la tomba monumental no ha estat encara localitzada, per la qual cosa s'hauria de tenir una especial cura en vigilar les obres de construcció que es realitzin a les immediacions
d'aquest petit conjunt,

DESCRIPCIÓ:

284 / 988 ROMÀ B.IMPERI / MED. CATALUNYA VELLA SOTMESA
CAROLINGIS

CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

EDIFICI RELIGIÓS ALTRES / EDIFIC RELIGIÓS ESGLÉSIATIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01758NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

SANTA MARIA DE BELL-LLOC

Nivell de Protecció:

0498250 / 4632210LOCALITZACIÓ:

Explotació agropecuària
 Tocar de l'església de Santa Maria de Bell-lloc i en uns terrenys de conreu que l'envolten

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

027AR

En aquest jaciment s'hi van trobar fragments de ceràmica romana, àmfora, tègula, Terra Sigil·la i ceràmica comuna oxidada durant les obres de restauració dels anys 1960-1962
.Foren descoberts murs i paviments d'opus signinum que documentaven l'existència d'un edifici d'època romana. Adossades a la part nord de l'església van aparèixer estructures de
pedra en forma semicircular, consolidades, amb el terra arrebossat d'una mena d'argamassa o cal. L'any 1982 aparegueren les restes d'una església romànica d'una nau i absis
semicircular, perpendicular a la coneguda església de St. Maria de Bell-lloc. Cap al centre del presbiteri té un peu d'altar robust clavat directament a la roca natural i les seves parets
tenen uns 80-90cm de gruix de pedres irregulars sense escairar. Es van descobrir les restes pertanyents a un edificació anterior a l'esglèsia romànica. Són parets circulars exteriors
amb pedres irregulars lligades amb mortes de calç, unes altres de rectes i un basament de columna. El 1984, es netejà de runa la paret de llevant i quedà al descobert una
dependència on es conserva un pilar robust quadrangular que és un altre peu d'altar. Es netejaren dos espais més amb quatre arrencaments d'arcs. El1985 , de  vuit cales obertes,
va ser en la última on es trobaren fonaments molt forts  a ll'exterior de la paret de ponent. Això sembla confirmar la hipotèsis dos àbsis contraposats. El material trobat és molt escàs:
una peça de collar de vidre amb irisacions, problement d'època romana, dos fragments de tègules romanes, un de cassola i un d'olla o gerra. en el subòl de l'església, hi ha un
jaciment romà ben documentat, amb ceràmiques del sII-III dC. Damunt d'aquest jaciment romà s'alcà una edificació de culte cristià. A migdia de l'absis circular d'aquesta edificació
queda un espai llarg transversal i a llevant  una dependencia amb un altre peu d'altar al seu interior .Posteriorment es construí l'església preromànica de St. Maria (s.X) i finalment es
construí l'actual església romànica.

DESCRIPCIÓ:

-218 / 715 ROMÀ / MEDIEVAL DOMINI VISIGÒTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'HABITACIÓ AMB ESTRUCTURES CONSERVADES VIL·LA. EDIFICI RELIGIÓSTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01759NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

TUNA, LA

Nivell de Protecció:

497493 / 4617811LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En un gran aflorament granític en una zona amb plantacions d'eucaliptus i poca vegetació autòctona

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

028AR

Es tracta d'una cova artificial. No es coneix amb certesa la cronologia ni funció d'aquesta cova, on no s'hi ha trobat cap mena de
material arqueológic associat.
La forma de la cavitat s'ha descrit com la d'una sitja posada horitzontalment. les mides són: 3,20m de llarg; 2,30 d'amplada i 1,90 m
d'alçada. L'entrada és circular amb un diàmetre de 0,70 m. aquest forat presenta en els costats i en la base un rebaix de 10cm per a
encaixar-hi la pedra que la tapava, que devia ésser circular. La interpretació donada l'any 1983 en la fitxa de la Carta arqueològica es
que es tractaria d'un lloc d'enterrament, habitació o dipòsit per al gra.
Segons Esteva podria tractar-se d'una cova sepulcral d'un moment avançat de l'edat del bronze. Estudis recents (CARRERAS et al.
2001) inclouen aquesta cova dins el grup de coves artificials d'època calcolítica.

DESCRIPCIÓ:

-2200 / -1800 CALCOLÍTIC? /CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

COVA ARTIFICIAL D'ENTERRAMENTTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

DÍFICILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I-01760NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

COVA D'EN PERE

Nivell de Protecció:

498437 / 4627809LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En una esquerda d'una gran formació granítica dominant, situada al sud del Golf Costa Brava, a l'inici de la muntanya de Pedralta

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

029AR

La cova oberta en una gran roca de granit, a l'inici de la muntanya que antigament se'n deia d'en Cateura i ara de Pedralta.
Es tracta d'una cova natural originada en diàclasi. Fa uns 5,5cm de llargària per 1m d'amplada mitjana i de 2 a 3m d'alçada. Abans de
l'excavació la cova tenia un estrat de 45 cm. Es van trobar 15 peces de sílex, la majoria fragmentades i una destral de pedra
polimentada.
Es una cova d'enterrament del calcolític.
Durant la visita al jaciment l'any 2001 amb motiu de la revisió de la cova es troba en les mateixes condicions descrites anteriorment,
és a dir, igual que l'any 1990.

DESCRIPCIÓ:

-2200 / -1800   CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

COVA NATURAL D'ENTERRAMENT INHUMACIÓTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

DÍFICILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I02443NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN DURAN DE TALLADES

Nivell de Protecció:

494890 / 4628750LOCALITZACIÓ:

Explotació agropecuària
En els camps de conreu situats al voltant del Mas de Can Tallades

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

030AR

Es disposa de molts pocs materials d'aquest jaciment, aproximadament unes vint peces, entre les que cal destacar una punta de
fletxa foliàcia, una punta de fletxa de tall transversal i un molí barquiforme. La posició cronològica del conjunt és molt incerta, però
podria tractar-se d'un jaciment Aurinyacià comparable amb el de Can Crispins (del municipi de Llagostera).
Durant la visita al jaciment l'any 2001 amb motiu de la revisió de la Carta Arqueológica del Baix Empordà no es va poder accedir als
camps per verificar l'existència de materials arqueològics en superfície.

DESCRIPCIÓ:

-33000 / -2200 PALEOLÍTIC SUPERIOR / NEOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'HABITACIÓTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I01014NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

PEDRA RAMERA

Nivell de Protecció:

497710 / 4630855LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Al cim d'una petita elevació, coberta de bosc d'alzina surera, bruc i abundant sotabosc

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

031AR

El menhir, caigut quan es va fer la primera visita per a fer la fitxa de la Carta Arqueològica, l'any 1994, amida 3,02 m per 1,35 per
0,95m, per tant seria un dels menhirs més grans de la comarca. El menhir fou aixecat per un grup de voluntaris que li van fer una
base de formigó.

DESCRIPCIÓ:

-2200 / -1800   CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT COMPLEMENTS MENHIRTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I06228NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN DALMAU

Nivell de Protecció:

0497418 / 4628659LOCALITZACIÓ:

Zona urbana
El jaciment es situava en el lloc ocupat actualment per les instal·lacions d'un camp de golf

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

032AR

Es van trobar en superfície materials de cuita defetuosa (tègula, ceràmica comuna, rajol i imbres), un fragment d'àmfora Pascual 1 i
un fragment de ceràmica de cuina. Sembla que es tractarien de les restes d'un possible abocador d'un forn. Tot i la relativa proximitat
amb el jaciment del forn romà de Solius, sembla que les restes documentades a Can Dalmau no correspondríen a l'escombrera
d'aquest. La distància existent i sobretot els accidents del terreny entre els dos jaciments fan sospitar de la presència d'un altre forn a
la zona, que podria estar relacionat amb un establiment de major entitat emplaçat prop de Can Dalmau.

DESCRIPCIÓ:

-218 / 476   ROMÀCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC DE CENTRE DE REPRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ CERAMISTATIPUS:

DESTRUÏT / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012572NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN LLAURADOR

Nivell de Protecció:

0497720 / 4628450LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Al sud-oest del mas de Can Llaurador, afectat per l'obertura d'un camí. En una zona de bosc d'alzina surera, bruc i arboços

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

033AR

En el perfil dret del camí s'observen fragments de ceràmica d'època romana (àmfora itàlica, ceràmica comuna, ceràmica grollera) així
com algun fragment de tègula. No s'observen restes d'estructures constructives i no és possible precisar de quin tipus de jaciment es
tracta, ni la seva extensió.

DESCRIPCIÓ:

-218 / 476CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012573NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN PUNSET

Nivell de Protecció:

0498975 / 4634895LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Als peus d'un turó molt a prop de Can Puset, en el bosc d'en Roquet. Envoltat i cobert de bosc d'alzina surera, bruc, arboç i abundant
vegetació arbustiva.

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

034AR

En el camí i a l'interior del bosc es poden observar alineacions de pedres que semblen correspondre a les restes de diversos murs de
pedra lligats amb fang.
També es poden veure en superfície fragments ceràmics d'època romana: àmfora Dressel 2/4, ceràmica comuna i tègula.
El grup del Museu de Sant Feliu de Guíxols va recollit alguns materials arqueològics procedents d'aquest jaciment, d'entre els qu
edestaquen un penjoll fàl·lic de bronze.

DESCRIPCIÓ:

-218 / 476 ROMÀ /CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012574NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

CAN TAPIOLES

Nivell de Protecció:

0496095 /4630005LOCALITZACIÓ:

zona urbana
Al cim d'una elevació integrada en el recinte d'un complex hoteler, coberta per bosc d'alzina i travessada per un tallafoc

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

035AR

Durant els treballs d'obertura del tallafoc als anys setanta la màquina excavadora va possar al descobert restes d'ossos i de tègula.
Néstor Sanchiz en una visita a la zona es va adonar de la presència d'aquestes restes i va procedir, juntament amb d'altres
col·laboradors del Museu de Sant Feliu de Guíxols, a la seva excavació. La intervenció es va limitar a la documentació i recollida de
les restes que havien quedat al descobert per l'acció de la màquina excavadora. Aquestes restes corresponien a una tomba d'època
tardo-romana, excavada en el sauló, amb la capçalera orientada a l'oest. Presentava un llit format per tégules encaixades entre elles,
de les quals es van poder recuperar dues de senceres (una d'elles amb un grafit en el qual es pot llegir el nom MARCE). Les restes
òssies de l'esquelet es van trobar en desconnexió i molt possiblement corresponien a un individu adult. També es van recuperar varis
rajols, fragments de la base d'un dolium i fragments de tègula.

DESCRIPCIÓ:

284/476 ROMÀ BAIX IMPERICRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓTIPUS:

DESTRUÏT / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012576NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

COVA BETA

Nivell de Protecció:

0499726 / 4631300LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Es troba en un lleuger pendent cobert de bosc d'alzines sureres i brucs

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

036AR

Es tracta d'un petita cavitat natural ubicada sota un gran bloc d'uns 3m d'alçada. L'entrada actual amida uns 2 m d'amplada màxima
per 0,80m d'alçada màxima i 4 m fr fondària. El bloc que cobreix la cavitat presenta evidències d'extracció de pedra per la banda de
l'entrada de la cova, per tant no es pot determinar amb exactitud la fondària total de la cavitat ni la forma de la seva entrada original.
En altres punts del mateix bloc es poden veure marques de tascons. La cavitat conserva el sediment que la reomple pràcticament
intacte. S'han recollit només alguns fragments de ceràmica a mà a les immediacions. Les característiques que presenta la cavitat fan
potencialment apte per haver estat utilitzada com a cova sepulcral durant el calcolític o inicis de l'edat del bronze, per comparació
amb altres coves sepulcrals conegudes a la mateixa comarca ( com és el cas del conjunt de coves de la Vall de Ruàs de Calonge o
del conjunt de coves del massís de l'Ardenya),
Aquesta cavitat va ser localitzada per Néstor Sanchiz, el qual li va donar el nom de Cova Beta. No existeix cap altre topònim que faci
referència a aquesta cavitat.

DESCRIPCIÓ:

-2200 / -650   CALCOLÍTIC / BRONZECRONOLOGIA:

PROPIETARI:

COVA NATURAL D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIUTIPUS:

BOESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012577NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ESTACIÓ DE FONT PICANT

Nivell de Protecció:

0498500 / 4631000LOCALITZACIÓ:

Explotació agropecuària
En uns antics camps de conreu situats per darrera de l'antiga estació de la Font Picant / Bell-lloc del carrilet entre Sant Feliu de
Guíxols i Girona

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

037AR

En el fons del Museu d'Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols hi ha dipositats uns materials arqueològics provinents dels
camps situats darrera l'edifici de l'antiga estació. Aquests materials corresponen a fragments de ceràmica comuna reduïda i oxidada,
àmfora greco-itàlica, àmfora indeterminada, un percusor, un fragment de sílex i varis quarços, i permeten fer una primera aproximació
a la cronologia del jaciment situant-lo en època ibèrica/republicana.
En l'actualitat no es veuen restes de material en superfície, trobant-se els camps abandonats però coberts de vegetació herbàcia. No
es pot precisar ni la naturalessa del jaciment ni la seva extensió.

DESCRIPCIÓ:

-650 / -50 FERRO-IBÈRIC / ROMÀ REPUBLICÀCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012579NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

FORN DEL VIDRE

Nivell de Protecció:

0499080 / 4632340LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Al costat d'un camí en un lleuger pendent enmig d'un bosc d'alzina surera, bruc i arboç, afectat per l'obertura d'un camí

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

038AR

Aquest forn de vidre és conegut des de principis del segle XX quan el senyor Cama de Romanyà de la Selva recollí diversos
fragments de vidre i de pasta vítria. Després de diverses actuacions d'afeccionats i clandestins, les instal·lacions del forn foren
excavades parcialment l'any 1956 per Ll. Esteva i Ll. Llubià. En el transcurs d'aquesta  darrera intervenció es deixaren al descobert
diverses estructures i es van recuperar materials ceràmics que permeten establir una cronologia per aquest forn d'entre finals del
s.XIII i el s.XIV. D'aquesta manera es descartava la datació d'època romana que s'havia suggerit anteriorment.
Durant la visita dels autors de la Carta han pogut comprovar que les restes deixades al descobert l'any 1986 es troben cobertes de
vegetació i en un estat de conservació molt deficient. En les immediacions d'aquestes restes han pogut observar la presència de
fragments d'escòria de vidre, vidre i rajols que s'extenen per una àrea relativament extensa.

DESCRIPCIÓ:

1230 / 1492 MEDIEVAL BAIXA EDAT MITJANA /CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC DE CENTRE DE REPRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ALTRESTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012580NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

FORN ROMÀ DE SOLIUS

Nivell de Protecció:

0496873 / 4628695LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En el pendent suau d'un turonet orientat a migdia, obert per bosc d'alzina, pi i bruc.

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

039AR

Es tracta de les restes d'un forn que correspon a una quarta part de l'engraellat total que devia tenir el mateix. Les altres estructures del forn i les seves possibles dependències
annexes no són visibles, ja sigui perque estan soterrades o perque han desaparegut. L'engraellat és una massa de terra cuita, d'uns 50cm de gruix, de la qual es conserva una
superfície de 85 x 105 cm. Aquest engraellat ,que constitueix la solera de la cambra de cocció, presenta uns orificis rectangulars que comuniquen amb la cambra de cocció i que van
ser realitzats segons un esquema previ, arrenglerats de tal manera que forment una retícula regular.
La cambra de combustió, de planta quadrada o rectangular, sustenta la graella per mitjà d'una doble volta i, al menys, un pilar central, aixecats amb la mateixa tècnica que
l'engraellat.
La producció bàsica d'aquest forn es devia reduïr als materials de construcció, ja que no hi ha indicis de producció de ceràmica o d'àmfora.
L'abast geogràfic del forn devia ser bastant limitat, degut a la seva poca entitat i a la llunyania de la costa. Per aquest motiu caldria relacionar-lo amb l'abastiment de les vil·les i petits
establiments rurals de l'entorn més immediat ( solius-Bell-lloc).
Seguint pel mateix camí que porta al forn, uns 100 m. ,més enllà del mateix, s'observen en el camí i a l'interior del bosc nombrosos fragments d'ímbrex i dos possibles murs paral·lels
que travessen en diagonal el camí. També han pogut veure algun fragment de ceràmica indeterminada i un de ceràmica de cuina romana. Aquestes evidències podríen estar indicant
la presència d'un establiment que, de tractar-se d'un jaciment d'època romana, caldria associar al forn anteriorment descrit.

DESCRIPCIÓ:

-218 / 476 ROMÀCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC DE CENTRE DE REPRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ CERAMISTATIPUS:

REGULAR / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

DÍFICILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012582NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

JACIMENT DE CÒDOLS

Nivell de Protecció:

0497210 / 4627509LOCALITZACIÓ:

Explotació agropecuària
En unes terrasses d'eucaliptus envoltades de bosc d'alzines sureres i brucs

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

040AR

En aquesta zona, durant la realització  d'uns bancals per plantar eucaliptus, les màquines excavadores van deixar al descobert
diversos còdols que podrien formar part d'un jaciment arqueològic. Un equip de col·laboradors del Museu d'Història de la Ciutat de
Sant Feliu de Guíxols format per N. Sanchiz, J. Sanchiz, J. Escortell, J. Reyner i Ll. Esteva van realitzar una excavació que possà al
descobert una concentració de còdols d'1,70 m de llargada per 0,75 m d'amplada i 0,25m de gruix, que en un primer moment van
creure que correponia a una sepultura. Es va aprofondir 1,10m i només es van localitzar dos petits fragments de ceràmica a mà que
atribuiren a l'edat de bronze. Es va recollir un total de 855 còdols d'entre 3 i 7 cm, de forma esfèrica, ovalada, aplanada i allargada,
tots ben allisats per l'erosió d'aigua. Aquests còdols deuen provenir del Ridaura, però la situació del jaciment, a uns 4 m sobre el nivell
del torrent i a uns 30 m. apartat d'ell, fa que aquests hagin de ser considerats com una aportació antròpica.
No es pot associar a cap tipus de jaciment d'una forma clara, essent la seva interpretació i cronologia molt incertes

DESCRIPCIÓ:

CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012583NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

JACIMENT DE CÒDOLS DEL CAMÍ DE CAN DURAN

Nivell de Protecció:

0496474 / 4627771LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En una zona de bosc d'alzines sureres, pins i brucs, travessats per una pista de terra

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

041AR

Segons Néstor Sanchiz en aquest punt es va descobrir una acumulació de petits còdols de procedència forània. Desconèixen de quin
tipus de jaciment es tractaria i la seva cronologia. La similitud amb el jaciment de Còdols del Camí dels Carcaixells, on apareix
material ceràmic a mà d'època prehistòrica, ens pot donar una aproximació a la seva cronologia.

DESCRIPCIÓ:

CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTSTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012585NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

JACIMENT IBÈRIC DEL CAMÍ DE CAN DURAN

Nivell de Protecció:

0496505 / 4627966LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En una zona de bosc d'alzines sureres, pins i brucs, travessat per una pista de terra.

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

042AR

Es tracta d'un establiment d'època ibèrica localitzat a banda i banda del camí que puja cap a Can Duran del Gatellar. S'observen
restes de murs que travessen transversalment el camí i s'endinsen cap al bosc. També són visibles nombrosos fragments de
ceràmica (àmfora ibèrica, àmfora púnica, costa catalana, ceràmica comuna) en superfície. A la dreta del camí, molt a prop del mur
més visible que travessa el camí, s'observa un petit sondeig on hi ha un gran nombre de fragments de ceràmica trinxats, entre els
quals també sembla haver-hi algun fragment de tègula i de dòlia. En aquest punt s'observen restes de terra cremada que podríen
correspondre a un possible forn.
En el moment de la seva descoberta, entre els materials recollits, cal destacar la troballa d'un pondus.

DESCRIPCIÓ:

-450 / -50 FERRO-IBÈRIC PLE / FERRO-IBÈRIC FINALCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTSTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012586NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

JACIMENT ROMÀ DE ROCA DE MALVET

Nivell de Protecció:

0499887 / 4631595LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En un espai sense edificar dins la Urbanització Roca de Malvet, a la part posterior de la parcel·la número 107 del carrer Molí d'en
Roca

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

043AR

J. Escortell va localitzar aquest jaciment i va recollir fragments de ceràmic africana de cuina, T.S. sud-gàl·lica, comuna oxidada i
grollera, àmfora i un possible fragment de T.S. Clara B. Durant la prospecció visual realitzada a l'indret hem constatat la presència de
fragments de tègula i algun petit fragment de ceràmica comuna.

DESCRIPCIÓ:

-218 / 476   ROMÀCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

REGULAR / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012589NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

MENHIR DE LA PEDRAFITA

Nivell de Protecció:

0498765 / 4629935LOCALITZACIÓ:

Zona urbana
A l'interior d'una propietat privada en el pla de Santa Cristina d'Aro

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

044AR

Aques menhir, conegut com la Pedrafita, sevia com a pedra de terme divisòria entre Solius,  Bell-lloc i Santa Cristina, constant així en
un plànol de 1879 i en un de posterior de 1916. Segons testimonis orals recollits per Lluis Esteva i Lluís Palli (ESTEVA/PALLI 1995),
la Pedrafita sobresortia uns 60 cm. del sòl, si bé abans era més alta. El propietari del camp, en un intent per desenterrar-la, ca
aprofundir un metre per sota del nivell del sol ( per tant almenys tenia 1,60m) i en veure que encara baixava més la va trencar perquè
li molestava quan llaurava. seguint aquest testimoni és de suposar eu que la base encara resti enterrada.
Aparentment sembla estrany que aquest menhir hagués passat desapercebut pels estudiosos del fenòmen megalític de la comarca.
La descripció que fa la persona que va trencar la pedra i el testimoni de Joan Cama, que també l'havia vist i que afirmà que
indubtablement era un menhir perque "tenia el mateix aspecte que els altres de la comarca", semblen donar crèdit a la hipòtesi que es
tractava d'un menhir

DESCRIPCIÓ:

-2200 / -1800  CALCOLÍTICCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'ENTERRAMENT COMPLEMENTS MENHIRTIPUS:

DOLENT / DESTRUÏTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012590NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

PAS DELS BOUS

Nivell de Protecció:

0497197 /  4628157LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En un lleuger vessant que davalla cap al nord-est envoltat d'un bosc d'alzines, pins, brucs i arboços

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

045AR

En diversos punts d'aquests vessant es localitzen restes de materials arqueològics d'època romana (tègula, dòlia, ceràmica comuna,
rajol) en superfície. Destaca la presència d'un fragment de rajol circular utilizat per la construcció de columnetes per "suspensurae"o
decoratives. La presència d'aquest element ens podria indicar que ens trobem davant d'un establiment d'una certa entitat (del qual no
s'observen restes constructives) o bé d'un centre de producció de materials de construcció (del qual tampoc hi ha evidències clares)

DESCRIPCIÓ:

-218 / 476   ROMÀ /CRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTSTIPUS:

REGULARESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012591NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

ROMANYÀ DE LA SELVA - NUCLI ANTIC

Nivell de Protecció:

0498800 / 4633750LOCALITZACIÓ:

Zona urbana
En el nucli antic de Romanyà de la Selva

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

046AR

El topònim Romanyà pressuposa l'existència d'un establiment romà a la zona.
Segons recullen diversos autors (Botet i Sisó (s.d.) / Pla i Cargol 1946), al costat de l'església de Romanyà de la Selva, en fer-se els
fonaments d'una casa, es van trobar unes sepultures romanes de tègula que contenien també algunes monedes de la mateixa època.
El dia 30 de novembre de 2000 es va realitzar un seguiment arqueològic al carrer principal del nucli antic de Romanyà de la Selva,
amb motiu de la seva repavimentació. Els resultats d'aquest seguiment van ser negatius, no localitzant-se cap resta arqueològica.

DESCRIPCIÓ:

-218 / 476   ROMÀCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUT. LLOC D'ENTERRAMENT INHUMACIÓ COL·LECTIU NECRÒPOLISTIPUS:

REGULAR / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012592NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

SOTA ROCA ROVIRA

Nivell de Protecció:

0500520 / 4631375LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
En una cruïlla de camins i en els terrenys que envolten, coberts de bosc d'alzina surera i abundant sotabosc

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

047AR

D'aquest indret es conserven al Museu d'Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guixols diversos fragments de tègula, ceràmica
comuna, una possible vora de Kalalthos i un possible fragment de ceràmica grisa de la costa catalana.
En una prospecció visual de la zona van poder comprovar la presència de fragments ceràmics (ceràmica a mà, grisa de la costa
catalana, àmfora greco-itàlica, ceràmica comuna oxidada...) i tègula especialment en la intersecció dels dos camins. La dispersió del
material abasta un tram d'uns 100 m al llarg del camí en direcció est.
En el bosc situat immediatament al nor-est de la intersecció dels dos camins, s'observa l'existència d'amuntegaments de pedres que
podríen correspondre a estructures constructives. L'abundant vegetació existent a la zona impossibilita una prospecció més acurada
del terreny.

DESCRIPCIÓ:

-650 / -50  FERRO-IBÈRIC / ROMÀ REPÚBLICACRONOLOGIA:

PROPIETARI:

VARIS DESCONEGUTTIPUS:

REGULAR / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

VTTACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I012593NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS

D'INTERÈS HISTÒRIC I ARTÍSTIC

Nivell de Protecció:

496992 / 4633832LOCALITZACIÓ:

Terreny erm
Zona urbana En un suau vessant de muntanya al límit meridional de la serra de les Gavarres, en una zona coberta per un bosc
d'alzina surera, de cirerer d'arboç i abundant sotabosc, travessada per un camí forestal.

CONTEXT:

espai d'expectativa arqueològica

048AR

Es tracta d'un jaciment inèdit d'època romana en el qual es pot observar, en el camí mateix, la presència de diversos murs construïts
amb pedres lligades amb fang que semblen delimitar diferents àmbits de planta quadrangular que podrien pertànyer a una mateixa
edificació. Aquests murs es troben molt descalçats i malmesos per la pluja i la freqüent circulació de vehicles tot terreny pel camí. Al
seu entorn s'hi observa la presència d'alguns fragments de ceràmica, entre els quals hi ha ceràmica a mà, ceràmica comuna oxidada,
ceràmica de pasta sandvitx i àmfora itàlica, així com fragments de tegulae i dolium.
La manca de materials datables no permet precisar la cronologia del jaciment.

DESCRIPCIÓ:

-218 / 476 ROMÀCRONOLOGIA:

PROPIETARI:

LLOC D'HABITACIÓ AMB ESTRUCTURES CONSERVADESTIPUS:

REGULAR / DOLENTESTAT DE CONSERVACIÓ:

coordenades UTM

FÀCILACCÉS:

CODI DE REGISTRE:NÚM. D'ACCÉS: I013565NÚM. DE JACIMENT:DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL

Dades extretes de la fitxa del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya
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VII.  ANNEX. EXCLUSIÓ DE BENS PRE-CATALOGATS PER LES NORMES 
SUBSIDIARIES 

 

La relació def init iva de bens incorporats en aquest Catàleg difereix del 
l l istat del catàleg de les anteriors Normes Subsidiàries amb noves 
incorporacions, però també amb l ’exclusió d’alguns edif icis que no 
s’ajusten íntegrament als valors exposats en els punts anteriors. 

 

Mantenir els bens que es proposa descatalogar, únicament per haver estat 
inclosos en el l l istat de catàleg de les Normes Subsidiàries, seria un factor 
distorsionador dels cr iter is object ius amb que s’ha elaborat el nou catàleg, 
creant situacions injust if icades de bens exclosos o inclosos que tenen 
característ iques molt semblants. 

 

Amb al tràmit d’aprovació d’aquest document incorporat al POUM, es 
proposa la descatalogació dels següents bens: 

 

 

1) Pobles, veïnats o conjunts, per considerar que una def inició tan 
genèrica del Bé no s’ajusta a la nova estructura de catalogació i 
que la protecció dels seus edif icis d’ interès o conjunts d’ interès 
ja queda garantida més detalladament en el nou Catàleg: 

 

1.1.- Població de Romanyà de la Selva 

1.2.- Població de Bell- l loc d’Aro 
1.3.- Població de Santa Crist ina d’Aro 

1.4.- Romanyà 
1.5.- Romanyà de la Selva 
1.6.- Solius 

 

 

2) Edif icis que no presenten, ni interior ni exteriorment, cap element 
d’especial valor ni responen de forma clara a la t ipologia 
edif icatòria a la que pertanyen, o que la seva situació en sòl no 
urbanitzable tampoc permet cap actuació fins que no es redacti el catàleg de 
masies i cases rurals, que amb tota probabilitat l’inclourà per tractar-se d’una 
casa de suficient antiguitat per justificar la seva implantació en aquest règim 
del sòl des del punt de vista històric (el catàleg de masies serà l’instrument de 
planejament que determinarà les intervencions que s’admetran a la casa). 
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2.1.- Can Pijoan 
(Solius) 

  
  

2.3.- Mas Canyet 
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3) Edificis que, havent tingut interès com per ésser incorporats al Catàleg, han 
sofert modificacions, transformacions o rehabilitacions que han alterat les 
seves característiques tipològiques originals, depreciant els seus valors en la 
mesura que justifica la seva exclusió del Catàleg. Igual que en el grup anterior, 
la seva situació en sòl no urbanitzable tampoc permet cap actuació fins que 
no es redacti el catàleg de masies i cases rurals. 

 

  

3.2.- Mas Viader 
(Solius) 

  

 

 
 

 

 Finalment, de la llista de les NNSS també s’han exclòs: 

- Can Serra (Serra Sol), que es refereix a Cal Frare, incorporat al present 
Catàleg en la fitxa núm. E018 

- Mas Vinyes de Roca de Malvet, que es refereix al Mas Reixach del veïnat de 
Bell-lloc, incorporat al present Catàleg amb el núm. E024 
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