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MEMÒRIA 

Antecedents 
El Decret Legislatiu 1/2005 d’urbanisme estableix al seu article 47.3 que per a 
la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar 
i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques cal que 
estiguin incloses en un catàleg específic del planejament. 
D’acord amb l’article 50.2 del DL 1/2005, el planejament urbanístic general o 
especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons 
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que determinen la preservació i 
la recuperació. 
 
Edificis inclosos al Catàleg de patrimoni arquitectònic situats en sòl no 
urbanitzable 
El POUM de Blanes inclou un Catàleg de protecció ambiental, paisatgístic, 
arquitectònic i historicoartístic, que afecta a béns en qualsevol classe de sòl.  
Donat que les masies i cases rurals poden ser incloses pel seu interès 
arquitectònic, històric o paisatgístic, totes aquelles cases que ha han estat 
incloses al Catàleg de patrimoni arquitectònic, tenen acreditat aquest interès. 
 
Identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del POUM de 
Blanes 
Els criteris adoptats en la catalogació de les masies i cases rurals situades en 
el sòl classificat de no urbanitzable incorporat al POUM de Blanes han estat els 
següents: 

• Incorporació de les masies i cases rurals amb motiu del seu interès 
històric, com a part fonamental de la colonització d’aquest territori, i 
elements basics constitutius del seu paisatge. 
En sòl no urbanitzable se situen algunes cases que, sense tenir un 
especial valor arquitectònic, per la seva antiguitat formen part de la 
memòria històrica de la població. La major part d’aquestes cases tenen 
les característiques dels masos del segle XVII.  

• Incorporació de les masies i cases rurals com als elements bàsics i 
necessaris per a l’explotació agrícola i ramadera del territori, tot 
mantenint l’explotació i cura dels camps de conreu i boscos del municipi.   

• Llistat addicional d’altres habitatges existents en el sòl no urbanitzable 
de més recent construcció, i que no responen a la dinàmica i necessitats 
de les finques agrícoles existents. Aquestes edificacions no formen part 
del catàleg de masies i cases rurals, ja que per les seves 
característiques no s’adeqüen a l’establert a l’article 47.3 del Decret 
Legislatiu 1/2005 d’urbanisme. 



NORMATIVA 

TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
Art. 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència del Catàleg de masies i cases 

rurals. 
D’acord amb el que estableix l’art. 50.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
l’ajuntament ha elaborat un Catàleg específic de les masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, amb la justificació de les raons 
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la 
preservació i la recuperació. 
Aquest document té la consideració de Catàleg i el seu àmbit és el del sòl 
classificat com a No Urbanitzable pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Blanes, i per tant, limitat al seu terme municipal. 
Aquest Catàleg de masies i cases rurals, en endavant Catàleg de masies, 
tindrà vigència indefinida fins a la seva revisió. 
 
Art. 2. Abast normatiu, i contingut 
Els particulars, així com l’administració, queden obligats al compliment de les 
disposicions contingudes  en el present Catàleg de Masies de manera que 
qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, de caràcter provisional o 
definitiu, haurà d’ajustar-se al previst el mateix, i a la legislació urbanística 
vigent. 
L’abast normatiu del Catàleg de Masies, és el dels documents que l’integren i 
que es relacionen a continuació: 
 

a) Fitxes amb identificació, localització i classificació de la masia. 
b) Plànol general de situació 
c) Normativa 

 
Art. 3. Modificació del Catàleg de Masies i edificis rurals  
Per la modificació de qualsevol dels documents d’aquest Catàleg de masies i 
edificis rurals, s’haurà de seguir el tràmit previst en l’art. 67 del Decret Legislatiu 
1/2005. 
 
Art. 4. Interpretació del seu contingut 
Les Normes d’aquest Catàleg de Masies s’interpretaran d’acord amb el seu 
contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del mateix. En els casos 
d’imprecisió prevaldrà la solució més favorable a la de menor volum. 
Per tot allò no regulat específicament, aquest Catàleg de Masies es remet a la 
regulació general del POUM. 
En cas de dubtes d’interpretació, s’aplicaran les regles d’interpretació del 
planejament urbanístic fixades en l’art. 10 del Decret Legislatiu 1/2005. 
 



TÍTOL II: REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
CAPÍTOL PRIMER – DISPOSICIONS COMUNS 
Art. 5. Masies, cases rurals i altres habitatges en sòl no urbanitzable 
1.  Es consideren masies i cases rurals, les edificacions d’habitatge tradicionals 
existents i els seus annexes o coberts tradicionals, que per les seves 
condicions històriques i d’explotació del medi natural es volen mantenir, tot 
regulant les seves condicions urbanístiques. S’exclou de la consideració de 
masies, les instal·lacions agropecuàries que estiguin situades a les seves 
rodalies, en les quals s’aplica la regulació dels articles que regulen magatzems 
agrícoles i construccions ramaderes de la zona on estiguin emplaçades.  
 
2.  Aquest catàleg inclou un llistat de les altres edificacions d’habitatge existents 
en sòl no urbanitzable que no tenen la consideració de masies o cases rurals.  
 
Art. 6. Usos admesos 
D’acord amb l’art. 47.3 del DL 1/2005,  l’article 55.1 del Reglament s’admet la 
reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, per destinar-les a 
habitatge familiar, establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el 
lleure i de restauració.  
Les masies o cases rurals també es podran destinar a l’establiment hoteler amb 
exclusió de la modalitat d’hotel apartament, sempre que la seva superfície 
construïda sigui superior als 1.000 m2. Per a la seva autorització precisarà de 
la tramitació d’un Pla especial que determini la seva volumetria, garanteixi els 
serveis urbanístics necessaris, i justifiqui la seva integració i adequació 
paisatgística al seu entorn. 
 
Donada la reduïda superfície del terme municipal i al nombre de masies i cases 
rurals existents, els anteriors usos s’admeten en totes les edificacions 
susceptibles de rehabilitació o adequació per aquests usos, i dins les 
limitacions d’ampliació i condicions fixades en aquesta normativa.  
 
En els altres edificis d’habitatges existents, que no corresponen a masies o 
cases rurals, no s’admetran altres usos que el d’habitatge.  
 
Art. 7. Classes d’edificació segons el seu estat de conservació 
Aquest Catàleg de masies classifica les masies i cases rurals existents en sòl 
no urbanitzable en tres categories segons el seu estat de conservació: 
 
1. Bon estat: 
Correspon a aquelles edificacions que compleixen les condicions mínimes 
d’habitabilitat o poden assolir-les amb l’execució d’obres menors. La regulació 
de les obres admeses es fixa a l’art. 11 d’aquesta normativa. 
 
2. Estat deficient. 
Correspon a aquelles edificacions que no compleixen les condicions 
d’habitabilitat pel que fa a estabilitat o estanquitat, i que per assolir-les cal una 



rehabilitació que afecti a l’estructura, teulat o façanes. La regulació de les obres 
admeses es fixa a l’art. 11 d’aquesta normativa. 
 
3. Ruïna. 
Correspon a aquelles edificacions que no poden ocupar-se sense una 
rehabilitació integral que requereix almenys la consolidació de tota l’estructura, 
reconstrucció del teulat o de part dels murs i façanes. La regulació de les obres 
admeses es fixa a l’art. 12 d’aquesta normativa. 
 
Art. 8. Llicències. 
D’acord amb l’art. 51.2 del DL 1/2005 les llicències municipals per a l’edificació 
en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions especials que han d’adoptar, 
a càrrec dels interessats, per a l’obtenció dels subministraments necessaris i 
l’assoliment dels nivells de sanejament adequats amb les degudes garanties de 
seguretat, salubritat i no contaminació. 
En cas d’obres majors, la sol·licitud de llicència haurà d’incorporar, a més del 
previst amb caràcter general a la normativa del POUM:  
1. Un aixecament topogràfic a escala 1/500, amb emplaçament detallat de 
l’edificació existent, l’arbrat significatiu i elements d’interès de l’entorn com 
camins, feixes i tanques. 
2. Plantes, façanes i seccions acotades a  escala 1/100 de l’edificació existent. 
 
Art. 9. Obres de rehabilitació de les masies i cases rurals. 
La rehabilitació de les masies del Catàleg haurà de respectar el volum edificat 
preexistent i la composició volumètrica original eliminant aquelles addicions que 
distorsionin la volumetria històrica. En les obres d’adequació interior s’admetrà 
excepcionalment la modificació d’obertures si el programa o millora funcional i/o 
assolellament ho exigeix. En qualsevol cas caldrà respectar la composició de 
l’edificació. Els acabats seran els tradicionals de la zona, generalment amb 
paredat antic o arrebossat amb morter de calç pintat amb els colors de la Carta; 
dovelles, llindars i portes conservant la pedra carejada; fusteria de fusta al 
natural; i coberta inclinada a dues aigües i pendent màxim del 30%, en teula 
àrab de colors terrossos. 
 
Art. 10. Obres en altres habitatges en sòl no urbanitzable. 
En els habitatges preexistents legalment implantats, no inclosos al llistat de 
masies i cases rurals d’aquest catàleg, es permeten les obres d’adequació i 
millora, per reunir les condicions objectives d’habitabilitat. No s’hi admeten 
obres d’ampliació ni la divisió horitzontal.  
 
Les edificacions amb ús d’habitatge implantades il·legalment i amb acció de 
reposició prescrita els serà d’aplicació el règim de fora d’ordenació.  
 
 



CAPÍTOL SEGON – REGULACIÓ ESPECÍFICA 
Art. 11. Obres en Masies i cases rurals en bon estat i/o en estat deficient. 
Obres admeses: S’admeten les obres de manteniment i de rehabilitació 

parcial, així com les de consolidació i d’ampliació sempre 
que no sobrepassi un augment màxim del 20 % de la. 
superfície existent, i sense que en cap cas això suposi un 
augment de l’alçada existent o la distorsió de la volumetria 
aparent de la masia o casa original. 

Condicions: Es respectarà el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica i de façanes original, en especial aquells 
elements que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de 
masies, com fàbriques i cantonades de carreus, arcs, 
obertures i llindes de pedra. 

 La coberta serà de teula àrab amb una pendent màxima del 
30 %, no admetent-se el seu trencament per la formació 
d’àtics ni terrasses. 

 En els paraments exteriors de les façanes, es mantindrà o 
reproduirà la fàbrica de pedra existent, o bé, s’acabarà amb 
morter acolorit. El projecte justificarà la textura i acabat 
previst. 

Divisió horitzontal Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, 
se’n pot admetre la divisió horitzontal amb un sostre mínim 
de 350m2 per al habitatge principal, i un mínim de 150m2 
pels altres habitatges, amb un màxim de 3 habitatges 
totals.  

 En cas de segregació de finca rústica amb la finalitat de 
rehabilitar i reconstruir les masies i cases rurals incloses en 
aquest Catàleg, aquesta quedarà regulada pel Decret 
169/1983, de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu, 
pel Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la 
unitat mínima forestal, i per la llei 19/1995, de 4 de juliol, de 
Modernització de les Explotacions Agràries. El 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, és 
l’organisme competent en l’autorització de segregacions de 
finques rústiques per sota de la unitat mínima de conreu, 
amb finalitat d’inscripció en el Registre de la Propietat, 
sense perjudici que l’ajuntament declari innecessària la 
llicència de parcel·lació. 

 
Art. 12. Obres en Masos i cases rurals en estat ruinós. 
Obres admeses: S’admeten les obres de rehabilitació integral i de 

reconstrucció.  
Condicions: Es respectarà el volum edificat preexistent i la composició 

volumètrica i de façanes original, en especial aquells 
elements que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de 



masos, com fàbriques i cantonades de carreus, arcs, 
obertures i llindes de pedra. 

 Si per l’ensorrament de part dels seus paraments, 
l’edificació presenta una volumetria molt incompleta, es 
podrà admetre la seva reconstrucció, amb la volumetria 
original, en la mateixa posició que l’edificació preexistent. 
En cas de reconstrucció, a més dels altres requisits, el 
projecte incorporarà un estudi d’impacte paisatgístic. Si el 
resultat de la reconstrucció pot suposar un impacte visual 
sever, serà causa de denegació de la llicència. 
La coberta serà de teula àrab amb una pendent màxima del 
30 %, no admetent-se el seu trencament per la formació 
d’àtics ni terrasses. 

 Els materials, sistemes constructius i tipologia aparents de 
les edificacions seran els propis de l’entorn o s’emplacen. 
En els paraments exteriors de les façanes, es mantindrà o 
reproduirà la fàbrica de pedra existent, o bé, s’acabarà amb 
morter acolorit. El projecte justificarà la textura i cromatisme 
previst. 

Divisió horitzontal No s’admet la divisió horitzontal. 
 



LLISTAT DE MASIES I CASES RURALS CATALOGADES 

01.- Mas Palau 
02.- Cal Sabaté 
03.- Ca l’Aymeric 
04.- Cal Monic 
05.- Cal Bonic Gros 
06.- Ca La Lluïsa 
07.- Mas Gregori-El Ventall 
08.- Can Canaro 
09.- Mas del Sol 
10.- Can Valldolig 
11.- Mas Solà 
12.- Can Bruno 
13.- Mas Albertí 
14.- Mas Xombi 
15.- Mas Bassó 
16.- Mas Rams 
17.- Ca la Guidó 
18.- Mas Guilleu 
19.- Mas Pubill 
20.- Can Cremasants 
21.- Mas Montells 
22.- Mas Paiella 
23.- Mas Llorenç 
24.- S’agulla 
25.- S’agulla-2 
26.- Mas Peixet 
27.- Costa de’n Mateu 
 
 
 
 



LLISTAT D’ALTRES HABITATGES EN SÒL NO URBANITZABLE 

01.- Mas de l’Alba 
02.- Cal Tero 
03.- Can J. Ridorsa 
04.- Molí de vent 
05.- Mas Puig 
06.- Ca la Guidó 
07.- Font d’en Nàpols 
08.- Can Banyoles 
09.-  Can Suris 
10.- Can Miquel 
11.- Casa Eric Rochel 
12.- Mas Tirons 
13.- Casa Treumal 
14.- Apartaments Ruyra 
15.- Can Batlle 
16.- Can Jardí 
17.- Can Karoli 
18.- Can Llambi 
19.- Can Manolo 
20.- Can Molina 
21.- Can Soms 
22.- Can Vieta 
23.- Casa A.Vàzquez 
24.- Aceituno 
25.- Achim Goepel 
26.- Calderon 
27.- Gisela 
28.- Lobo 
29.- Nicol Sabu 
30.-  Bovila 
31.- Camí de Sant Pere 
32.- Tres Torres 
33.- Vila Esther 
34.- Vila Mar i Cel 
35.- Mas Pons 
36.- Casa Miret 
37.- Casa Moreno 
38.- Casa Levigne 
39.- Casa Delemus 
40.- Casa Cabello 
41.- Casa Saura 
42.- Casa Campos 
43.- Casa Agúndez 
44.- Casa Domenech 
45.- Molí de vent 
46.- Mas Tirons 
47.- Casa Bedós 
 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 01 MAS PALAU  

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS PALAU
LOCALITZACIÓ Blanes
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A006001080000IT 
COORDENADES UTM X480557 YY4614718

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, gas, telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa pairal, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn exel·lent estat de conservació
CARACTERÍSTIQUES
Casa pairal reformada formada per un cos principal i
diversos cossos annexats a diferents alçades que s'usen
com magatzems i garatge per a les tasques agrícoles.
El cos principal s'encara a migdia, és de planta rectangular
amb el teulat de teula àrab de dos aiguavessos amb el 
carener perpendicular a la façana principal.
Destaquen les llindes i brancals de pedra de les obertures 
façana principal. A part de l'habitatge també hi ha diversos 
hivernacles i porxos propers a la masia.

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 02 CAL SABATÉ  

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CAL SABATÉ
LOCALITZACIÓ Blanes
ÉPOCA Segles XVIII-XIX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A002000440000IL  
COORDENADES UTM X481358 Y4617194

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Forestal
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS No disposa de serveis 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Sense ús.
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACRegular
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

                                                                                                    
Masia petita formada per un sol cos de planta rectangular 
amb la façana principal orientada al sud i un petit cos de 
planta baixa annexat per la façana oest. La coberta és de 
teula àrab de dos aiguavessos i les obertures són d'arc 
rebaixat de maó i d'arc de llinda de maó. Es tracta d'una 
construcció modesta sense elements decoratius on 
s'observen diferents etapes constructives en els murs que 
indiquen ampliacions del cos principal per la façana nord.         
Propera a la masia hi ha una construcció moderna (s.XX) de 
planta baixa i primer pis construïda en fàbrica de maó amb la 
coberta d'un sol aiguavés de teula semiplana. Es tracta d'una 
edificació destinada a la avicultura, avui abandonada i en mal 
estat de conservació.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 03 CA L'AYMERIC 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CA L'AYMERIC
LOCALITZACIÓ Turó del Vilar
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A001000070000IO 
COORDENADES UTM X482306 Y4618212

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Forestal
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS No disposa de serveis 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACRuïnós.
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia aïllada actualment abandonada i en estat ruïnós. La 
masia està formada per un cos principal de planta rectangular 
construït en pedra amb un petit cos annexat de planta baixa. 
El cos principal, en origen de planta baixa, va ser ampliat per 
la seva crugia nord amb una planta superior formant una 
edificació amb la coberta de dos aiguavessos a nivells 
diferents. Aquesta planta superior té el mur exterior 
arrebossat mentre que a la resta de l'edificació s'ha perdut. La 
meitat sud del cos principal ha perdut gairebé totalment la 
coberta i el cos annexat per el nord l'ha perdut completament. 
parts del mur perimetral de la planta baixa han desaparegut i 
en certes zones la vegetació ha envait les parts interiors de 
l'edificació. La masia està situada en una zona aïllada i mal 
comunicada, a la part nord del terme municipal de Blanes, al 
sud-est del Santuari del Vilar,  on predomina el bosc de pi.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 04 CAL MONIC 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CAL MONIC 
LOCALITZACIÓ Turó del Vilar
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A001000060000IM 
COORDENADES UTM X482064 Y4618154

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Forestal
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat. 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa pairal, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial 
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn molt bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Casa pairal rehabilitada situada a la part nord del Terme 
Municipal de Blanes, en una zona boscosa i aïllada, al sud-est 
del Santuari del Vilar. Es traca d'una edificació restaurada 
construïda en pedra sense arrebossar formada per un sol cos 
principal de planta rectangular amb la façana principal 
orientada a migdia. Les obertures de la masia, totes d'arc de 
llinda, estàn prdenades horitzontal i verticalment i només 
l'obertura central de la planta baixa és d'arc llinda de pedra. 
La resta, presenten la llinda de fusta i els brancals de carreus 
de pedra.                                                                        La 
masia està situada en un pla situat en un vessant del terreny 
orientat al sud, envoltada per una zona ajardinada part de la 
qual està pavimentada amb rajola ceràmica. A l'est de l'edifici 
hi ha una piscina i per el sud un mur de contenció que dóna 
accés a l' edificació.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 05 CAL BONIC GROS 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CAL BONIC GROS
LOCALITZACIÓ El Vilar
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A001000120000IR 
COORDENADES UTM X480975 Y4618631

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Forestal
ACCÈS Camí de terra, estat regular
SERVEIS No disposa de seveis 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Sense ús.
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACRuïnós
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Cal Bonic Gros és una masia en runes construïda en pedra i 
fàbrica de maó arrebossat formada per un cos principal de 
planta rectangular amb la coberta de teula àrab de dos 
aiguavessos i un cos annexat per nord, construït en pedra 
sense arrebossar i amb la coberta d'un sol aiguavés. Pel la 
façana est es conserven les restes d'un porxo construït amb 
dos pilars de maó arrebossat amb la coberta d'un sol 
aiguavés sustentada per vigues de fusta vistes.  L'edificació 
ha perdut la majoria de la coberta i el cos principal ha perdut 
la part central dels murs sud i nord així com els murs interiors. 
La vegetació cobreix gran part dels murs nord i oest i no 
s'observa manteniment de les  zones circumdants a la masia, 
molt propera al bosc. 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 06 CA LA LLUÏSA 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CA LA LLUÏSA
LOCALITZACIÓ El Vilar
ÉPOCA Segles XVIII-XIX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A001000100000IO 
COORDENADES UTM X480836 Y4618534

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Forestal
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS No disposa de serveis 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat.
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Petita masia formada per un cos principal de planta 
rectangular i coberta de teula de dos aiguavesos, amb un petit 
cos annexat al nord de planta baixa.                                      El 
cos principal està construït amb murs de pedra arrebossada i 
només té obertures per la façana principal, totes d'arc de 
llinda de vigueta prefabricada. El petit volum annexàt té 
només una obertura per la seva façana oest. Es traca d'una 
construcció senzilla sense elements d'especial interés 
propera a dues masies més grans, una de les quals en runes,  
que formen un petit veïnat aïllat i mal comunicat situat al nord-
oest del Terme Municipal de Blanes.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 07 MAS GREGORI-EL VENTALL

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS GREGORI
LOCALITZACIÓ Carretera de Lloret
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL SENSE nº CADASTRE
COORDENADES UTM X484013 Y4615651

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU UN-C1 PDUSC
ACCÈS Carretera, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telègon, gas 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa pairal, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial i hosteleria
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn molt bon estat.
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Casa pairal molt reformada destinada actualment a l'activitat 
econòmica de l'hosteleria. Es tracta d'una edificació gran 
formada per un sol cos envoltat per zones destinades a 
aparcaments i zones ajardinades.                           L'edifici té 
la coberta de teula de dos aiguavessos i és de planta 
rectangular amb la façana principal orientada al sud.  Els 
murs exteriors de l'edifici amaguen una terrassa gran que 
envolta tot el perímetre de la primera planta. Per la façana 
principal destaca una doble obertura gran d'arc de mig punt 
amb una columna central a la primera planta. per les façanes 
oest i nord hi ha petites construccions per a les instal·lacions 
del restaurant.   



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 08 CAN CANARO  

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CAN CANARO
LOCALITZACIÓ Ermita Sta. Bàrbara
ÉPOCA Segles XIX-XX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL 000400100DG81C0001UX 
COORDENADES UTM X483216 Y4614657

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU UN-C1 PDUSC
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon. 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn general bo, façanes regular
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia formada per dos cossos grans i tres construccions 
petites destinades a diferents usos. El cos principal és 
l'habitatge i és de planta baixa i primer pis. Està construït amb 
murs de fàbrica de maó i té la coberta de teula de dos 
aiguavessos, El segon cos éstá situat a pocs metres i es 
tracta d'una edificació de fàbrica de maó amb la coberta 
plana. És de planta baixa i primer pis i les seves obertures 
són grans, d'arc de llinda i està destinat a l'activitat agrícola. 
La resta de construccions estàn annexades a la façana oest 
del cos principal. Són de planta baixa i de diferents alçades i 
estàn arrenglerades orientant-se al sud. Les cobertes són 
d'un sól aiguavés i s'usen també per a tasques agrícoles. 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 09 MAS DEL SOL    

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS DEL SOL
LOCALITZACIÓ Boscos de Sant Francesc
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL 4349104DG8144N0000MI
COORDENADES UTM X484534 Y461500

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU PNIN
ACCÈS Carretera asfaltada, estat bo.
SERVEIS Aigua, electricitat, gas, telèfon. 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa pairal, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn exel·lent estat de conservació
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Casa pairal en exel·lent estat de conservació situada dins la 
finca del Jardí Botànic Pinya de Rosa. La casa està formada 
per dos grans edificacions rectangulars d'orientació est oest 
separades per un pati central o era pavimentat amb rajola 
ceràmica. L'edificació situada més al sud forma l'habitatge 
mentre que l'altre està destinada a serveis d'aparcament i 
magatzem. L'edificació que s'usa com a habitatge està 
formada per un cos principal de planta rectangular amb la 
façana principal orientada al sud i la coberta de teula de dos 
aiguavessos al qual s'hi annexen tres cossos diferenciats que 
acaben formant una edificació gran, amb nombrosos 
elements decoratius com ceràmiques, relleus i escultures.  
Destaca un rellotge de sol a la primera planta de la façana 
sud.  A la planta baixa hi ha dues arcades d'arc rebaixat de 
maó, una de les quals comunica la façana sud amb la façana 
nord formant una galeria de volta catalana. 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 10 CAN VALLDOLIG 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CAN VALLDOLIG
LOCALITZACIÓ Valldolig
ÉPOCA Segles XVI-XVII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A004000420000II 
COORDENADES UTM X483430 Y4615716

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Connectivitat ecologica
ACCÈS Carretera asfaltada, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telègon, gas 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa pairal, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial i hosteleria
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat de conservació.
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia gran formada per un cos principal i dos petits cossos 
annexats. El cos principal és de planta rectangular amb la 
façana principal orientada al sud i la coberta de teula de dos 
aiguavessos. La masia conserva l'ordenació i la tipologia 
original de les obertures de la façana principal on en 
destaquen les obertures centrals. A la planta baixa hi ha una 
porta gran d'arc de mig punt i a la primera planta una finestra 
gòtica biforada amb columneta i arquets lobulats. També 
destaquen les obertures restants de la primera planta, d'estil 
gòtic. lobulades i amb permòdols. Pel que fa als cossos 
annexats són de construcció més recent (s.XX) de maó 
arrebossat i s'usen com a annexes a l'activitat econòmica de 
l'hosteleria a la qual es dedica l'habitatge.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 11 MAS SOLÀ 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS SOLÀ
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segles XIX-XX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  002200100DG81C0001ZX
COORDENADES UTM X481248 Y4612803

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU UN-C1 PDUSC
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telègon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat de conservació
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia reformada construïda amb murs de fàbrica de maó 
arrebossat formada per tres cossos annexats entres ells. El 
cos principal s'usa com a habitatge i està situat entre els 
altres dos. És de planta rectangular d'orientació nord sud amb 
la façana principal orientada al sud. Per la seva façana oest 
s'hi annexa un segon cos de planta rectangular d'orientació 
est oest. És de planta baixa i primer pis i per la seva façana 
sud té una terrassa a la primera planta sustentada per 
viguetes. Tota la primera planta està ocupada per una galeria 
que s'obre a l'oest amb dos arcs rebaixats de maó. L'altre 
volum, més petit, és de planta baixa i està annexat a la façana 
est del cos central. La coberta és de teula d'un sol vessant i 
els murs són de fàbrica de maó sense arrebossar. La masia 
no conserva elements decoratius. 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 12 CAN BRUNO 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CAN BRUNO
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  000700100DG81E0001XJ  
COORDENADES UTM X481378 Y4616647

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Carretera asfaltada, estat bo.
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial / Hosteleria
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn molt bon estat 
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia gran de planta retangular amb la façana principal 
orientada al sud formada per un cos principal gran i dos 
cossos annexats per la seva façana nord. El cos principal 
s'usa per a l'activitat econòmica de l'hosteleria i en destaquen 
les obertures de la façana principal, d'arc de llinda., brancals i 
àmpit de pedra. També hi ha un rellotge de sol de rajola 
ceràmica. La façana principal s'obre a una gran era circular 
molt ben conservada, d'especial interés.  Els altres dos 
cossos són de planta baixa i allotgen equipaments i garatges. 
Un dels cossos és de planta rectangular d'orientació est oest i 
té la coberta de teula d'un sol vessant. L'altre cos és de planta 
rectangular d'orientació nord sud i té la coberta de teula de 
dues vessants.  



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 13 MAS ALBERTÍ 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS ALBERTÍ
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segles XVIII-XIX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL 17026A003001300000II 
COORDENADES UTM X481427 Y4616457

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra i fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia reformada formada per un cos principal i dos cossos 
secundaris clarament diferenciats. El cos principal, destinat a 
l'habitatge, és de planta rectangular i està construït en murs 
de pedra i fàbrica de maó arrebossat i pintat. Aquest cos té la 
façana principal orientada al sud amb totes les obertures 
reformades, d'arc de llinda. Només conserva un rellotge de 
sol de rajola ceràmica com a element decoratiu. Per el nord hi 
ha un cos annexat de planta baixa  construït en bloc de 
formigó prefabricat sense arrebossar. El tercer cos és de 
planta baixa i primer pis i  està construït en fàbrica de maó 
sense arrebossar. Té la coberta de teula de dues vessants i 
s'usa per a tasques agrícoles.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 14 MAS XOMBI 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS XOMBI
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A003000740000IH
COORDENADES UTM X481301 Y4616219

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Carretera asfaltada, estat bo.
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon, gas 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn molt bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia rehabilitada formada per tres cossos: un cos principal 
destinat a l'habitatge amb un cos annexat que s'usa com a 
garatge i un altre cos a pocs metres al nord de l'edificació 
principal. El cos principal és de planta rectangular amb la 
coberta de dues vessants. Està reformat amb totes les 
obertures d'arc de llinda, brancals i àmpit de pedra vista, 
tantmateix, no originals sinó de construcció moderna. Les 
cantonades del cos també estàn construïdes amb carreus de 
pedra vista de la mateixa tipologia. Per l'est s'hi annexa el cos 
que s'usa com a garatge, de planta baixa i coberta d'un sol 
vessant. El tercer cos és de planta baixa, rectangular, 
d'orientació nord sud i s'obre a l'est amb un porxo sustentat 
per pilars circulars de formigó que ocupa tota la façana. 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 15 MAS BASSÓ

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS BASSÓ
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL 002100100DG81E0001HJ  
COORDENADES UTM X480891 Y4615161

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn general bo, façanes regular
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia de planta baixa i primer pis formada per un cos 
principal amb tres cossos annexats en diferents èpoques. El 
cos principal, el més antic, forma el centre de l'edificació i està 
destinat a l'habitatge. La coberta és de teula de dues vessants 
i en destaca l'obertura principal d'arc de llinda de pedra i un 
pou semiderruït annexat a l'est, de construcció amb fàbrica de 
maó. Per l'oest s'hi annexen dos cossos destinats a les 
tasques agrícoles construïts en fàbrica de maó arrebossat i 
amb la coberta de teula d'un sol vessant. Per l'est hi ha el 
tercer cos, de planta baixa i amb la coberta de teula d'un sol 
vessant, La masia està situada enmig del pla, envoltada per 
els camps de conreu que explota. 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 16 MAS RAMS 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS RAMS 
LOCALITZACIÓ Blanes
ÉPOCA Segles XIX-XX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  002201000DG81E0001YJ   
COORDENADES UTM X481777 Y4614990

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agroforestal
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Petita masia de planta baixa formada per un cos de planta 
rectangular d'orientació nord sud amb la façana principal 
orientada al sud i coberta de teula de dos vessants construït 
en pedra. Per l'oest s'hi annexa un segon cos de construcció 
més recent, amb fàbrica de maó, de planta rectangular 
d'orientació est oest amb la coberta plana de rajola. La masia 
està situada en un terreny pla,  envoltada de camps on 
predominen els fruiters i l'horta. molt propera a la zona 
urbana.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 17 CA LA GUIDÓ

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CA LA GUIDÓ (DS 34)  
LOCALITZACIÓ Blanes
ÉPOCA Segle XX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL l 17026A005000730000IF 
COORDENADES UTM X481715 Y4614688

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ Sòl urbanitzable no delimitat
ACCÈS Carretera asfaltada, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon, gas 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa rural, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial
ESTRUCTURA Fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn general bo, façanes regular
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Casa rural formada per tres cossos annexats i un cos més 
petit situat a uns 5 metres al sud de l'edificació principal. Es 
tracta d'una edificació moderna (s.XX) segurament construïda 
aprofintant l'existència anterior d'una edificació annexa  que 
formava part del la masia de Ca la Guidó.  El cos principal, de 
planta baixa i primer pis,  és de planta rectangular d'orientació 
est oest amb la façana principal orientada al sud. Per l'est s'hi 
annexa el segon cos, de planta baixa i coberta de teula de 
dues vessants al qual s'hi annexa el tercer cos per l'est, 
també de planta baixa i coberta d'una vessant. El cos principal 
s'utilitza com a habitatge mentre que els altres dos són 
garatges. La casa no conserva cap element característic de 
l'arquitectura rural tradicional ni cap element decoratiu 
d'especial interés.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 18 MAS GUILLEU

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS GUILLEU 
LOCALITZACIÓ Blanes
ÉPOCA Segle XX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL 000200600DG81C0001LX  
COORDENADES UTM X481575 Y4614906

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agroforestal
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telègon, gas 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat de conservació
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia formada per tres cossos ben diferenciats de diferents 
èpoques i tipologies constructives. Els tres cossos que formen 
l'edificació estàn annexats formant una edificació gran amb la 
façana principal orientada al sud. Els dos cossos situats a l'est 
són de planta baixa i s'usen com a residència. el cos sitat més 
a l'est té la coberta plana i el central de teula amb dues 
vessants. El tercer cos, més gran, està destinat a les tasques 
agrícoles. És de planta baixa i primer pis amb la coberta de 
teula àrab amb dues vessants. La seva planta és rectangular 
d'orientació nord sud. Per la façana nord la masia té també un 
altre cos annexat, més petit, de planta baixa amb la coberta 
de teula d'un sol vessant que s'usa com a garatge.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 19 MAS PUBILL 

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS PUBILL
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segle XX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A003001290000IE
COORDENADES UTM X481658 Y4616359

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon. 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa rural, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial 
ESTRUCTURA Murs de pedra i Fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn general bo.
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia formada per tres cossos annexats formant una 
edificació gran d'orientació est oest.  A més de l'edificació 
principal hi ha una nau de planta baixa de construcció 
moderna (s.XX) situada a uns 20 metres al nord de l'edificació 
principal  i una zona pavimentada amb una piscina just davant 
de la façana sud.  Dels tres cossos que formen l'edificació 
principal en destaca el cos oest construït en pedra sense 
arrebossar i amb la coberta d'una sola vessant. Els dos altres 
cossos són de construcció de fàbrica de maó amb la coberta 
de teula de dues vessants. Els tres cossos estàn situats 
esglaonadament aprofitant el lleu desnivell del terreny.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 20 CAN CREMASANTS

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE CAN CREMASANTS
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segle XX
ESTIL
AUTOR
CODI CADASTRAL 17026A003000480000IQ 
COORDENADES UTM X481962 Y4615818

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Forestal
ACCÈS Camí de terra, estat regular
SERVEIS No Disposa de serveis 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa Rural, PB 
ÚS ACTUAL Sense ús.
ESTRUCTURA Murs defàbrica de maó
COBERTA Teula de dues vessants
ESTAT DE CONSERVACRuïnós.
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Petita casa rural de construcció en fàbrica de maó formada 
per un cos de planta quadrada amb la coberta de teula de 
dues vessants i dos petits cossos annexats, aquests amb la 
coberta de teula d'una sola vessant. La casa actualment està 
en runes i es troba ubicada dins una zona on es realitzen 
activitats recreatives de "Paint-Ball". La casa s'usa per a 
aquests jocs com a runa i s'hi obseven diferents forats grans 
practicats als murs. L'edificació està situada en una zona 
aïllada i mal comunicada del terme municipal de Blanes. 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 21 MAS MONTELLS

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS MONTELLS 
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segles XVII-XVIII
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  002200200DG81E0001UJ  
COORDENADES UTM X481276 Y4615252

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Forestal
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon, gas 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de pedra i fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn molt bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia reformada, formada per tres cosos annexats que 
s'usen com habitatge principal i un altre cos a pocs metres 
destinat a la vivenda dels masovers. Dels tres cossos de 
l'habitatge principal n'hi ha dos construïts amb pedra que 
conserven llindes i brancals de pedra en les obertures, i un 
tercer,  construït en fabrica de maó. Aquest darrer és de 
construcció moderna. Tots tres cossos tenen la coberta de 
teula de dues vessants si bé el central és mes baix amb la 
coberta a dos nivells i un porxo de construcció moderna 
(s.XX) per la façana nord. La masia està envoltada per una 
zona pavimentada amb pedra.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 22 MAS PAIELLA

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS PAIELLA
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segles XIX-XX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL  17026A003000640000IX 
COORDENADES UTM X481523 Y4616256

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Camí de terra estat bo
SERVEIS Aigua, electricitat, telèfon, gas 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial 
ESTRUCTURA Murs de fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia reformada construïda en fàbrica de maó que 
s'organitza entor un cos principal de planta rectangular 
d'orientació est oest al voltant del qual s'hi ha construït 
diferents cossos annexats de planta baixa. Per la façana sud 
hi ha dos cossos de construcció moderna (s.XX) a móde de 
porxos de coberta plana amb barana de maó. Per la façana 
sud també hi ha un cos de coberta plana i per les façanes 
oest i nord dos cossos més petits. Els murs estàn arrebossats 
i pintats en tota l'edificació i el terreny està pavimentat en tot 
el seu perímetre.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 23 MAS LLORENÇ

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS LLORENÇ
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segle XX
ESTIL Arquitectura rural popular
AUTOR
CODI CADASTRAL 17026A003000480000IQ 
COORDENADES UTM X481962 Y4615818

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Camí de terra, estat bo
SERVEIS Electricitat, aigua, gas i telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA MAS LLORENÇ 
ÚS ACTUAL Residencial agrícola
ESTRUCTURA Murs de fàbrica de maó
COBERTA Teula de dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Mas Llorenç és una masia de construcció en fàbrica de maó 
formada per un cos principal i dos cossos annexats per les 
seves façanes est i oest. El cos  central és de planta baixa i 
primer pis i està destinat a l'habitatge. Destaca per l'acabat de 
la façana amb un timpà i per un balcó que ocupa tota la 
longitud de la primera planta de la façana sud.  Els cossos 
annexats són mñes petits i s'usen com a garatge i graner. A 
uns 20 metres al sud de l'edificació hi ha una nau gran de 
planta rectangular construïda en bloc prefabricat i coberta 
d'uralita de dues vessants que s'usa per a les tasques 
agrícoles.



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 24 S'AGULLA

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE S'AGULLA
LOCALITZACIÓ
ÉPOCA Segle XX
ESTIL
AUTOR
CODI CADASTRAL 17026A003000480000IQ 
COORDENADES UTM X481962 Y4615818

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU PNIN
ACCÈS Camí de terra, estat regular
SERVEIS Electricitat  

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia , PB + 1PP 
ÚS ACTUAL Residencial
ESTRUCTURA Murs de pedra i fàbrica de maó
COBERTA Teula de dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Finca formada per un conjunt de tres edificacions situades 
en un turó ajardinat just al ímit costaner. Les tres edificacons 
estàn separades aproximadament uns 15 mentres entre elles 
i són de tipologies diverses. La situada més a l'est és de 
construcció moderna (s.XX) amb murs de fàbrica de maó i 
està formada principalment per un cos rectangular de planta 
baixa i primer pis amb la coberta de teula de dues vessants. 
S'usa com a habitatge. L'edificació central és de construcció 
rural tradicional i actualment està en construcció. Tot i que 
molt reformada, consta de parts dels murs de pedra en els 
dos cossos que la formen. La tercera edificació, a l'oest, 
també és de planta baixa i primer pis i està construïda en 
fàbrica de maó. En destaca un porxo amb arcs que n'ocupa 
tota la planta baixa. 



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 25 S'AGULLA-2

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE S'AGULLA (DS 36B)
LOCALITZACIÓ Blanes
ÉPOCA Segle XX
ESTIL
AUTOR
CODI CADASTRAL  4349106DG8144N0000KI 
COORDENADES UTM X484709 Y4614799

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU PNIN
ACCÈS Camí de terra
SERVEIS Aigua, electricitat, gas , telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa, PB +1PP 
ÚS ACTUAL Residencial
ESTRUCTURA Fàbrica de maó i pedra
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn molt bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

Masia gran situada dins la finca de s'Agulla, propera a dues 
edificacions més.  L'edificació està situada sobre un penya 
segat just a primera línea de mar, envoltada per una zona 
aterrassada amb murs de maó vist. El cos principal de la 
masia és de planta rectangular d'orientació nord sud amb la 
façana principal orientada a l'est. Per la façana sud i est hi ha 
un cos annexat de planta en forma de "L" que forma una 
galeria de planta baixa d'arcs de mig punt. El tercer cos està 
annexat a la façana oest. És de planta baixa i primer pis i té la 
coberta d'una sola vessant. Per la seva façana oest s'hi veuen 
dos contraforts grans. De la masia cal destacar-ne les 
obertures de la façana sud, d'arc de llinda de pedra i una 
obertura d'estil gòtic amb arquets lobulats a la primera planta. 
També destaca un rellotge de sol de pedra, en baix-relleu, 
situat sota el carener. Els voltants de la masia estàn 
pavimentats amb maó sense esmaltar formant patis 
aterrassats i miradors sobre el mar.  



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 26 MAS PEIXET

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE MAS PEIXET
LOCALITZACIÓ Blanes
ÉPOCA Segle XX
ESTIL
AUTOR
CODI CADASTRAL  001200500DG81E0001XJ 
COORDENADES UTM X481433 Y4616109

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agrícola
ACCÈS Carretera asfaltada
SERVEIS Aigua, electricitat, gas, telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Masia, PB + 1PP
ÚS ACTUAL Residencial
ESTRUCTURA Mur de pedra i fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn molt bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

El Mas Peixet és una masia reformada amb diverses 
construccions properes a aquesta. L'edificació més gran és 
l'habitatge, de planta baixa i primer pis, construït en pedra 
sense arrebossar amb un cos annexat de fàbrica de maó. El 
cos principal és de planta rectangular basilical d'orientació est-
oest amb la façana principal orientada al sud on s'hi veuen 
obertures d'arc rebaixat de maó pla i d'arc de llinda de pedra i 
maó. Per la seva façana nord hi ha un cos annexat de planta 
quadrada, a mode de torre. A uns 15 metres pel nord hi ha la 
segona contrucció gran, de planta rectangular d'orientació 
nord sud. Sembla un antic graner reformat de planta baixa 
amb la coberta de teula de dues vessants amb aspecte de 
saló gran. Proper a la masia hi ha una piscina gran, 
rectangular i diverses construccions petites, de fusta, a móde 
de porxos. Al voltant dels edificics el terreny està pavimentat i 
ajardinat, amb enllumenat exterior i ordenat per mitjà de murs 
baixos de maó arrebossat i pintat.  



Ajuntament de Blanes
Catàleg de masies i cases rurals 27 COSTA D'EN MATEU

1 Identificació

NOM DE L'IMMOBLE COSTA D'EN MATEU
LOCALITZACIÓ Blanes
ÉPOCA Segle XX
ESTIL
AUTOR
CODI CADASTRAL  002201400DG81E0001LJ 
COORDENADES UTM X481676 Y4615055

2 Descripció urbanística

QUALIFICACIÓ SNU Agroforestal
ACCÈS Carretera asfaltada
SERVEIS Aigua, electricitat, gas, telèfon 

3 Descripció

TIPOLOGIA Casa, PB + 2PP
ÚS ACTUAL Residencial
ESTRUCTURA Fàbrica de maó
COBERTA Teula amb dues vessants
ESTAT DE CONSERVACEn molt bon estat
CARACTERÍSTIQUES

4 Condicions d'edificació i ús
Segons normativa del Catàleg de masies i cases rurals

La Costa d'en Mateu és una finca gran on s'hi troben diverses 
edifcacions grans annexades entre elles per mitja de cossos 
més petits situats de manera desordenada. Actualment es 
poden diferenciar dues edificacions principals. Una edificació 
està orientada d'est a oest amb la façana principal al sud i 
l'atra està orientada de nord a sud. Les dues edificacions 
estàn unides minjançant cossos annexats de construcció 
moderna en forma de terrrasses que conformen una gran 
àrea construïda en forma de "L". La masia original, de planta 
rectangular i construïda en pedra, ha anat ampliantse 
desordenadament al llarg del temps per mitjà de diferents 
cossos i reformes per acabar formant un conjunt desordenat 
d'edificacions. A part dels habitatges també hi ha petites 
construccions properes que s'usen per a tasques agrícoles. 


