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004
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017
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Núm

Denominació

CONJUNT Rambles
CONJUNT Muralles de Pere III
Murs antic catalogats (Muralla)
Relleu de Sant Francesc d'Assís
Elements específics significatius
Elements d'il·luminació
Subsòl: Muralla Medieval de Vic
Subsòl: Portal de Gurb
Subsòl: Portal de Malloles
Subsòl: Portal de Manlleu
Subsòl: Portal de Montcada "El Portalet"
Subsòl: Portal de Queralt
Subsòl: Portal de Santa Eulàlia
Subsòl: Portal d'en Teixidor
Subsòl: Portal del Bisbat
Subsòl: Torre de Sant Francesc
Subsòl: Rambla Hospital 5 i 17
del

Bisbat
s/n Subsòl: Rambla del Bisbat
s/n Plàtans de la Rambla del Bisbat
s/n Pont de Queralt
Subsòl: Pont de Queralt

del

Carme
s/n
s/n
s/n
3
13
23
27
37
37
37

003
013
023
027
037

Rambla

Font de la Rambla del Carme
Subsòl: Casa de la Rbla del Carme
Subsòl: Rbla del Carme indeterminat
Edifici d'habitatges
Casa de Miquel Comella
Botiga
Edifici d'habitatges
Casa Genís
Placa
Local comercial: Farmàcia Genís

de les Davallades

de l'

6
8
8
10

Edifici d'habitatges
Local comercial Pl Major 16. Antic forn de pa
Subsòl: Pl Major 16 - Rbla Davallades 8
Edifici d'habitatges de la Rbla. Davallades 10/ c. de les
Neus 5

13
17
17
23
23

Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Local comercial: Ferreteria Font
Església del Carme
Subsòl: Convent i església del Carme

Hospital
4
7
9
10
13
13
17
18
20
25/27
28
30

Edifici d'habitatges
Mur Germanes Felipones
Casa Abadal
Local comercial: Matalasseria Panadès
Edifici de la Rbla. Hospital 13
Escut catalogat
Subsòl: Rambla Hospital 17
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Subsòl: Rambla Hospital 25/27
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
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004
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B
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009
009
009
009
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009

012
014
016
019
031
032
034

de

31
32
36
42
52
52
52
52
52
52

Edifici d'habitatges de la Rbla. Hospital 31
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Església de l'Hospital de la Santa Creu
Edifici de l'Hospital de la Santa Creu
Farmàcia
Majòlica
Jardí Claustre Hospital de la Santa Creu
Plaques

52
52
52
52
52
52

Escuts
Edifici del carrer Sant Pere núm.8
Escut Canonge Ramis
Subsòl: Hospital de la Santa Creu Antic
Subsòl: Hospital de la Santa Creu (aparcament i soterrani)
Magnòlies de l'Antic Hospital de la St Creu

Jaume Balmes
2
2
2
2
2

Plaça
Plaça

del

Jaume Balmes
Monjo Gerbert d'Orlhac

Rambla

dels

Montcada

000

Casa Sacerdotal
Subsòl: Casa Sacerdotal Diocesana de Vic
Jardí de la Casa Sacerdotal
Teix de la Casa Sacerdotal
Castanyer d'Índies de la Casa Sacerdotal

s/n Subsòl: Rambla de l'Hosptial i plaça Gebert d'Orlhac

008
012
014
016

Rambla

del

8
12
14
16
16
28
34
34
34
34

Subsòl: Rambla dels Montcada 8
Fornícula
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Subsòl: Rambla dels Montcada 16
Subsòl: Ca l'Adam, Passatge Aluders
Església i convent de Santa Teresa
Jardí del Convent de Santa Teresa
Cedre de Santa Teresa
Subsòl: Convent i església de Santa Teresa

1
4,6
5
8
9
10
11
11
12
14
16
19
31
32
34
34
34
34
34

Restes de l'Hotel Colon
Subsòl: Rbla del Passeig 4 i 6
Placa
Local comercial: Antiga Ferrteria Suñer
Placa
Subsòl: Rambla del Passeig 10
Casa Josep Genís
Fornícula
Local comercial. La renovació
Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 14
Subsòl: Rbla del Passeig 16
Edifci d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Restes arquitectòniques catalogades (c. Cardona 7)
Escut catalogat (c. Cardona 7)
Fornícula (c. Cardona 7)
Muralla Romana
Subsòl: Finca del c. Cardona 7, rbla Passeig 34

Passeig
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B

009 035
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009 052
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B
B
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B
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009
009
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35 Edifici d'habitatges
43 Fornícula
52/54 Subsòl: Rambla del Passeig 52,54
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061
063
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55
61
63
Rambla

de

Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges

Sant Domènech

000
003
005

s/n
3
5
5
5
5
24
24
24
24
24
24

Subsòl: Església i convent de la Mercè (Fora muralles)
Edifici d'habitatges
Casa d'exercicis
Escut catalogat
Escut catalogat
Elements específics significatius
Església de Sant Domènech
Fornícula
Convent de Sant Domènech
Elements arquitectònics dels claustres
Element escultòric: gos
Escuts

24 Jardí Claustre del Convent de Sant Domènech
24 Teix del claustre de Sant Domènech
24 Subsòl: Convent i església de St Domènech
B
B

011
012

Plaça
Plaça

de
de

Santa Clara
Santa Teresa
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Denominació:

Codi de classificació:

RAMBLES EXTERIORS

B 000 001

INFORMACIÓ GENERAL:
Localització:

Coordenades UTM:
Altres noms:
Núm. plantes.

Rambles del Passeig, del Carme,
Davallades, de l’Hospital, de Sa t
Domènech, del Bisbat, dels
Montcada, carrer Pla de Balenyà,
carrer Sant Fidel i part del carrer
de Sant Antoni
X=438330
Y=4642310

Codi Postal:

08500

Plànol:

O-09.9

Antic convent de Santa Clara;
Ho ta d’e Xa d i
Varis

Superfície:

131.037m²

Sostre teòric:

PB+3 i PB+4 (plaça dels Sants
Màrtirs)

CATALOGACIÓ:
Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Conjunt històric urbanístic
SUC (urbà consolidat)
BCIL
Ambiental
Veure altres fitxes del catàleg

DADES URBANÍSTIQUES:
Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:

POUM
SUC (urbà consolidat)
R2c

CONTEXT URBÀ:
Creixement lineal o itinerant: Al voltant de les muralles, i
com a unió dels principals carrers itinerants, es va començar
a consolidar un front edificatori que resseguia la part exterior
del traçat de les muralles. Aquest creixement es va veure
intensificat i transformat en el moment de la desafectació de
les muralles.
Creixement en Eixample: Ho ta d’e Xa d i:C ei e e t
produït al s. XIX i XX projectat per Josep Casademunt i que va
o upa l’espai uit e iste t e t e els a e s iti e a ts
consolidats del c/ de Gurb i el c/ Manlleu, i al mateix temps
d a o ti uïtat a l’Ei a ple Mo at . Les ali ea io s
segueixen traçats en línia recta, amb edificacions entre
mitgeres, i amb la introducció de les cases de pisos
(habitatges plurifamiliars).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:
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RAMBLES EXTERIORS

B 000 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL CONJUNT:

Subcodi:

Estil:
Època:
Dates de construcció:

Varis
s. XIX
s. XVII-XXI

Ús originari:
Tipologia de parcel·la:
Tipologia edificatòria:

Autor/arquitecte:
Mest e d’o es:

Segons edificació
Varis

Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Entorn de protecció:
Situacions de risc:

Àmbit conques visuals
Sense risc

EU 01
Varis
Entre mitgeres
Habitatges unifamiliars i
plurifamiliars
Existents
Regular

DESCRIPCIÓ:
A uest o ju t o espo a dos tipus dife e ts de ei e e t de la iutat, del ue u va do a peu a l’alt e di s l’evolu i de la ciutat.
Les Rambles, tal com es coneixen avui, es van començar a construir i a consolidar en la reconstrucció de la ciutat desp s de l’apli a i
del Pla de Fo tifi a i de Joa d’Àust ia el
. Ai í al situa la g a
ag itud de o st u io s de les Ra les a fi als del s.XVII, XVIII
i XIX, ue desp s de veu e’s a olit el Pla de Fo tifi a i , s’i i ia u p o s de ella çament de la ciutat amb molta força amb la
construcció de molts edificis religiosos.
A
sa
s, la desafe ta i de les u alles
pe et
i e d’u a fo a dife e t a la edieval, a
pa el·la io s olt més
grans, amb la introducció de les cases de pisos ha itatge plu ifa ilia i la i te ve i de est es d’o es i a uite tes. És le titud de
e de o de les u alles i l’ap opia i paulati a dels espais so a ts fets e dife e ts po ues, ue defi ei la va ietat estilística
d’avui.
El atei passa a
les pa el·la io s i les edifi a io s de l’Ei a ple de l’Ho ta d’e Xa d i. La dife
ia p i ipal e t e els dos
ei e e ts s el t açat, ue e el as de les Ra les seguei el t açat hist i de les u alles; i e a vi, l’Ei a ple tindrà els carrers
a
e lí ia e ta se se si uositats i a
petites desvia io s o t olades ja ue espo e a u p oje te pla ifi at d’e Josep
Casademunt. Aquest projecte estar motivat per la construcció del cementiri nou.
En el cas de Santa Clara, el c ei e e t espo al uit p ovo at pe l’e de o del o ve t i l’esgl sia, olt al esa e la gue a ivil,
i es d a o ti uïtat a
l’Ei a ple Mo at . Les a a te ísti ues d’edifi a io s s
olts si ila s e t e elles, a
t i u es i treball
de pedra.
Fi al e t di , o pe efe tes de t a sfo a i de la iutat, o pe u ta
es va veu e afe tats e el p o s d’e de o del
Pla de Fo tifi a i , s’ha i l s e a uest o ju t els p i e t a del a e de Gu i Ma lleu, ja ue la ajo pa t de les construccions
espo e a les atei es a a te ísti ues ue la esta, alg at e a a p ese te algu a o st u i ue a t l’ess ia del seu
origen.
És tota a uesta evolu i i t a sfo a i ue defi ei l’estat a tual. Es pot di ue fi s el segles XIX i principis del XX es mantenen uns
ite is d’i te ve i si ila s i s els ue es e ulle e les o di io s d’edifi a i .

DADES HISTÒRIQUES
Cronologia:
1538

1590
1655

1656
1661
1683

1693

Co e ça l’edifi a i de l’hospital de la Sa ta C eu, a la situa i a tual del
principi del carrer Sant Pere, que donarà nom més endavant a la Rambla de
l’Hospital
Es posa la primera pedra del nou monestir de Santa Clara Nova, al principi de
l’a tual a e Ma lleu
Pla de Fo tifi a i de Joa Josep d’Àust ia p ovo a l’e de o dels ravals de
fora de la ciutat, dels que alguns edificis religiosos o hospitals es mantenen
intactes
S’a a do a el Pla de Fo tifi a i a
el esultat de
edifi is e de o ats.
Es comença el nou convent i església dels carmelitans calçats al principi del
carrer de Gurb, donarà nom a la Rambla del Carme
Les o ges a elita es alçades de la p ese ta i se’ va al seu o ve t i
esgl sia del ap de les Davallades o a ue segu a e t s’havia o e çat
gràcies a la deixa testamentària del canonge Llucià de Codina, deixa feta el
1660. Rambla de les Davallades
Es de la a edifi a le e els te e s de l’espai de les esgl sies del Ca e i Sa ta
Clara, que és la primer tram de creació de les Rambles que es desenvoluparan
al segle següent
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1694

1736
1741
1741
1748
1749

1753
1772
Entre 1775 i 1793

1831
1834
1845
1847

1848

1853

1862
1868
1885
1903
1936-1939

1939-1947

Queden desafectades les muralles i els corredors interiors que les aïllaven, els
quals passen a propietat particular. Són ocupats per les cases Parrella i del Prat,
que hi fan jardins dels casals nous.
S’u a itza el passeig de la u alla i apareixen els primers contorns de la
façana interior de les Rambles
S’i augu a l’esgl sia de les Davallades
S’u a itza el t os de u alla ue o espo a la Ra la dels Mo t ada
Josep Morató, fill de Josep Morató i Soler, comença la o st u i de l’esgl sia
de l’hospital, ue do a à o a la Ra la de l’Hospital.
El bisbe Manuel Muñoz i Gil institueix el seminari com a conseqüència del
de et de ova pla ta i la sup essi de la U ive sitat Lite à ia l’a
.
S’i i ia la o st u i d’u edifi i a po a distà ia del po tal de Malloles i al
costat del portal del raval de Sant Joan (actualment el lloc és ocupat pels
edifi is de Co eus i jutjats . La o st u i s a la a e a d’u o ve t, a
les dependències de les aules e to d’u laust e
S’apla a el te e del Molí d’e P at pe fo a -hi la plaça que ara correspon
al parc Balmes
A l’hospital es o st uei el laust e de l’edifi i de la asa o vales
ia. Se
suposa que el van fer els Morató
Desapareixen els portals de la ciutat i les seves capelles: el 1775, el de Santa
Eulàlia (c/ Santa Joaquima), el 1779 el de Malloles (c/ Sant Pere) i el 1772 el de
Manlleu
S’apla a la Ra la del Passeig
Es construeix el cementiri ou, osa ue otiva à el pla d’u a itza i de
l’ho ta d’e Xa d i
Es p ese ta u p oje te d’u a itza i ue pe et edifi at al ig del Passeig,
però no es realitza
L’a uite te Josep Casade u t t aça el pla d’u a itza i de l’ho ta d’e
Xandri, entre el carrer de Gurb i el de Manlleu, i proposa fer els carrers del
Nord i del Pla de Balenyà
Es genera un Plan de Alineaciones a nivell estatal que també afecta a la ciutat
de Vic. El que buscava aquest pla és que les edificacions no generessin
retranqueijos i estiguessin alineats a un traç recta. Això afecta bastant a la
fesonomia del Passeig

L’a uite te O iol Mest es u a itza el Passeig i fa ava ça les ases del a e
de Cardona fi a a les u alles a
te ats. D’a uesta a e a o e ça u
procés de generar façana al Passeig, que encara avui continua els nostres dies
S’ai e a el ivell de la a la de l’Hospital o a o se ü ia del t açat de la
carretera, fet que deixarà e fo sades de asa t tot u o ju t d’edifi a io s
S’o e el a e de Pla de Bale à o de Puig efagut
S’i augu a l’esgl sia de les do i i ues de l’A u iata al a e del No d.
L’a uite te u i ipal J. Mi uele e a p oje ta d’apla a el a e d’e
Verdaguer
Desapa ei e l’esgl sia del Re ei, l’esgl sia i el o ve t de la Me , l’esgl sia
i el o ve t de Sa ta Cla a i l’esgl sia i el o ve t de les a elita es de les
Davallades.
S’u a itzen els solars que hi en la prolongació del carrer de Sant Antoni, que
havie uedat uits a o se ü ia de l’e de o a e t del o ve t de Sa ta
Clara

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

Arqueologia:

El o ju t de les a les de Vi s’ha d’e te d e e el a dels t e alls d’ai e a e t d’u e i te
emmurallat en època medieval. El rei Pere III va ordenar el reforçament de la fortificació de Vic l'any
1368. Inicialment es van reformar les muralles que ja existien per fer-les mínimament funcionals,
posteriorment es van renovar i es va convertir l'estructura defensiva en una muralla d'una cana de
gruix (1,5m aprox.), amb merlets, un corredor intern que permetés recòrre-la per tot el seu perímetre
amb 7 portals (quatre amb una torre a cada cantó, el de Malloles, del pont de Queralt, de Santa Eulàlia
i el de Manlleu i 3 amb una sola torre, el de Gibraltar, Montcada i de Gurb), a més hi hauria al llarg de
la muralla una torre cada 20 canes, un fossat de 40 pams (uns 8m) i 24 pams de fondària (4,65m). Al
segle XVIII es va produir una reforma que va donar fesomia barroca a una ciutat medieval, s'esventrà
el cinyell de les muralles, declarades inútils, i es construïren les rambles a l'entorn del seu circuit. Les
muralles medievals de Vic envoltaven tot el conjunt urbà organitzat a partir de 3 nuclis (La Senyoria
de Montcada, la Senyoria del Bisbe i la Plaça del Mercadal). Actualment l'únic tram que ens permet
imaginar com serien les muralles és el del Portalet, conservat ja que és la part més propera al riu i de
difícil expansió per a la ciutat.
El creixement de la ciutat en època moderna i contemporània acabà enderrocant els altres trams de
muralla. La documentació escrita pressuposa l'existència d'unes muralles anteriors a les del segle XIV,
tot i que les excavacions arqueològiques no han pogut confirmar de manera categòrica l'existència
d'aquestes antigues muralles. L'elaboració d'un projecte arquitectònic que pretenia la recuperació de
les muralles de Vic en el tram de Rambla del Bisbe, en una àrea molt propera a la catedral, dins del
pla de restauració i millora de les catedrals, va endegar una campanya de sondeigs arqueològics per
conèixer l'evolució històrica de les muralles.
Al segle XVII les muralles queden obsoletes i s'enderroquen en molts indrets, es construeixen els
corredors interns i de manera adossada a les mateixes per guanyar espai. En el segle XVIII l'estat de
les muralles era molt dolent, la construcció de la nova catedral i l'arrenjament urbanístic de tota l'àrea
i especialment el trasllat dels claustres i urbanització de l'àrea exterior a les muralles com a zona de
pas, comportà la construcció i refecció de part de les muralles. El parament d'aquest etapa consta de
pedres més petites i un acabat arrebossat, les muralles guanyen alçada i les torres s'acaben de refer
amb un estil abarrocat. El parament de la muralla construïda en el segle XVIII s'aixeca sobre l'antiga
muralla medieval del segle XIV. Es van documentar 2 portes d'accés als claustres, la primera es va fer
al segle XVIII i la segona posteriorment.
E ge e al o s’ha pogut recuperar cap traçat dels fossat o possibles fossats de la ciutat. es va
localitzar el fossat, segurament el riu arribaria fins a la muralla actuant de vall o fossat. Per la zona del
Pont romànic de Queralt les evidències arqueològiques fan pensar que el riu arribaria fins a la base
de la muralla recuperada al tram del claustre de la Catedral. Al sud de la plaça de la Catedral hi ha el
a e Sa ta Ma ia, o du a t l'o e tu a del a e pe a la i stal•la i de se veis es va do u e ta
restes del basament de l'antiga muralla medieval del segle XIV a nivell de fonamentació, i en mal estat
de conservació. El 2004 es posaren al descobert, en l'extrem sud del carrer, les restes de la muralla
baixmedieval, del segle XVI, conservada sota la pavimentació del carrer. Es tracta d'un mur de 2m
d'amplada construït a base de pedres irregulars sense desbastar lligades amb morter de calç que, en
direcció est/oest tancaria pel sud el recinte emmurallat. La tipologia del mur i la seva situació apunten
una cronologia per a la seva construcció entre els segles XIV i XV. Tot i així, la seva funcionalitat no és
clara. A Rambla hospital va aparèixer un llenç de la muralla del segle XIV de 9m de longitud. La muralla
estava construïda directament sobre la roca, amb petits carreus de pedra lligats amb morter de calç,
es o se vava e els seus
d'a plada i e u a alçada de , . Pa al•lela e t a l'est u tu a
murària, es va documentar un fossat per la part exterior del nucli antic de la ciutat, mentre que per la
part interior es va documentar un mur que delimitava el pas de ronda de les muralles. Dins el pas de
ronda hi havia un desguàs retallat a la roca, cobert per lloses de pedra, contemporani a la resta
d'estructures. Les muralles van ser amortitzades al segle XVII, quan s'urbanitzaren al llarg de tota la
ciutat.
E a uest o te t de a les l’a s a la iutat apa ei do u e tada pe itjà de po ts i po tals. La
documentació cita que "de fer un pont sobre la vall i el reravall (o contravall- fossat s petit pa al•lel
al fusat principal- ... . El po t s’hau à de fe o els ue hi ha al po tal de Malloles, ha de te i
arcades de pedra (als costats), amb tres voltes cada una (dos sobre la vall i una sobre el reravall-),
... ta
e a uest as s’ha de fe u o dell apte per asseure-s’hi". El te a, tot i ue o o sta e
el contracte, sembla que seria de fusta (GINEBRA, R. 1990: s.p.). Hi ha transcripció del document a
l’ACF,
. F.
. Se la se ue els valls i e avalls a p i ipis del segle XVII es va a a o plint de
teules. Els po ts, o
es va eutilitza pe a d’alt es o st u io s o o va se vi pe eo pli les
valls. GINEBRA, R.
: s/p La da e a a ada del po t de Que alt s’e fo sa sota els fo a e ts de
la p i e a asa d’e f o t i la u alla s’estronca a cada banda, perquè, temps era temps, aquest punt
es cloïa amb la porta monumental que rematava el pont amb una torre poderosa. (JUNYENT, e
:
. Pel ue fa les odifi a io s, e t e el
i
, hi va have l’e issi de e uts a la
reparació de les muralles.
: A pa ti d’a uest a
uede desafe tades les u alles. Les ases es te e al seu ja dis fi s a
la muralla. També hi arriben les façanes dels edificis que es van renovant.
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1698: Reparació de la muralla, coberta amb teules.
1736: S’u a itza el Passeig de la Mu alla.
: S’u a itza la Ra la de Mo t ada.
: S’ai e a el ivell de la Ra la de l’Hospital. Les ases a a de a e uede e fo sades. El
ivell del Po tal de Malloles e a ,
et es pe sota l’a tual.
1877: "En el paseo junto el palacio Episcopal y en el Portalet se ha abierto las puertas i ventanas de
algunas casas que habian permanecido tapiadas durante algunos años por fomar parte de uno de los
recintos fortificados". "De la Torre de la Rambla de Montcada que guardava la entrada de la calle de
Nuestra Señora de los Angeles, i que cogía la mayor parte de la anchura de la propia rambla, quedan
solo algunos restos que van retirandose para dejar expedito el paso". Acaben les obres del terraplè
de la Rambla dels Mont ada a l’alçada del a e dels À gels.
I i i segle XX: P oje te de l’a uite te O iol Mest es ue pe etia ava ça les ases del Ca e
Ca do a, a
te ats o ossos d’edifi a io s ue passave a les velles u alles . A la zo a o p esa
entra la Catedral, la Plaça de la Pietat i la Muralla, ja no hi queden els carrerons ni els calls que
dugueren els noms dels carrers de la calcinera, carrer dels Pintors, Carrer de les Nueses, Carrer de la
Cort, Carrer de Sant Bernat, tots transformats en èpoques posteriors.
Pel que fa als enderrocs:
: Des del dia i del Auso e se es p oposa la dest u i de l’últi a de les dues to es de l’ho t de
la asa Espo a, a a s Vallgo e a, a a Sa ta Cla a Nova, a la Ra la dels Mo t ada: Nada osta ía,
pues, convenir con el dueño de di ha asa la desapa i i de ta i útil o jeto .
1865: Desapareció el ruinoso torreón arrimado a la Puerta de Sant Juan. Aprobamos el derrivo, puesto
que el indicado torreón solo servia para impedir la vista que ahora puede disfrutarse desde dicha
puerta.
: S’ate a el
u o i te io ue i uía [a la iutat] des de el Ca e hasta Sa ta Te esa
ue
ta to afea a uest as espa iosas Ra las . Se ha dado o ie zo al de i o de la fo tifi a i de la
Plaza de Balmes que dificultava mucho el paso a la Rambla de Santo Domingo a causa de la curba que
fo ava la to e dela te de la pue ta . S’ap ofita olta ped a de la u alla pe edifi a l’ei a ple del
Ferrocarril i pel costat del Cementiri.
: Ha lase ha e a u hos días del de i o de u a to e que existe en la Rambla de Montcada,
que llaman Torre de Sant Francesc, según la tradición ocupó el lugar dónde el esclarecido santo
predicó a los vicenses á su paso per esta ciudad. Dicha demolición no tiene otro objeto que urbanizar
aquella parte de la Rambla que por cierto bien la necesita (...) Se oponen a dicho proyecto varias
razones que son muy dignas de tenerse en cuenta, por lo que mucho celebrariamos que la
urbanización pudiese llevarse á cabo sin necesidad de acudir al derribo de la indicada torre.
: Sol•li itud de Dª Rosa Ri as de a at pe ís pe o i u pati e el a í de la Ro da del Po tal
de Manlleu al de Gurb.
Els a s hi ha l’e ava i a ueol gi a de salva e t di igida pe Do to Edua d Ju e t, o es va
posar al descobert les bases de les dues torres rodones i una part del tram de la muralla medieval.
Ve s els a s , e o asi d’u es o es ealitzades a la pa t ai a de la Ra la de Sa t Do
e ,
va apa i e estes de l’a tiga u alla sota el pavi e t del a e , al ig d’aquest.
Context històric de la
ciutat:

Cal situar la gran magnitud de construccions de les Rambles a finals del s.XVII, XVIII i XIX, que després
de veu e’s a olit el Pla de Fo tifi a i de Joa d’Àust ia i desp s de l’e de o de g a pa t de les
edifi a io s fo a u alles, s’i i ia u p o s de ella ça e t de la iutat a
olta euf ia de
creixement econòmic i demogràfic fins el s.XVIII, moment de màxima esplendor de la ciutat.

Valor sociocultural:

T u valo so ial olt elevat, ja ue les Ra les po te asso iats olts o eptes d’u a so ietat
que pretenia ser innovadora dins aquesta expectativa de creixement. E t e alt es s’i t oduei el
o epte passeja , o u a ova fo a de vida, del gaudi del llo . Ta
s’e pa dei el e at
ap a les Ra les, l’a uite tu a... i a t u testi o i hist i o
s la u alla.

Rambla del Passeig en un dia festiu, i Rambla Davallades
e gala ada e
otiu del ce te ari d’e Jau e Bal es Fo t: Col·lecci Pal erola. Arxiu co arcal d’Oso a.
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Rambla dels Montcada amb el mercat del bestiar i Rambla del Carme amb els carruatges del Mercat després que dictessin que
a la Plaça del Mercadal no podia entrar ni bestiar ni carruatges.
Fo t: A
i a i Col·lecci Isidor Valle. Arxiu co arcal d’Oso a

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:
Valoració:

És un element generat dins la història de la ciutat, estableix continuïtat en la coherència del paisatge
u à, a t
olts valo s d’aute ti itat, t u alt valo si
li di s el u i ipi, s testi o i de
olts fets hist i s i de dife e ts fo es d’ha itar.

Elements:

Veure les fitxes particulars de cada element.

Entorn de protecció:

Veu e la fit a d’e to

Grau de coherència:

Malgrat la varietat arquitectònica, manté una coherència molt alta dins la ciutat ja que manté de
forma permanent el traç de les muralles i contextualitza històricament el centre històric

RAMBLES EXTERIORS

de p ote i

B 000 001

CONDICIONS D’EDIFICACIÓ:
TIPOLOGIA I COMPOSICIÓ DE FAÇANES:
Tipologia de façanes:

Es diferencien dos tipus de façana, la de carrer i la interior.
o Façana carrer: És la façana que històricament dóna a un espai públic sigui carrer, plaça o parc i
segueix els criteris compositius i pla de façana que es defineixen en els punts posteriors.
o Faça a i te io : És la faça a ue ge e al e t ueda a l’i te io d’illa. S’e t
ue a uesta faça a
ha estat configurada per diferents modificacions en el temps sense seguir un pla de façana.
En aquesta tipologia hi trobem, galeries, tribunes, grans balcons refosos, galeries porticades... és
per això que en aquesta tipologia de façanes, es dóna més llibertat compositiva sempre que
segueixin les tipus tradicional. Pel que fa els acabats, balcons, baranes i elements es seguirà el
ue s’esta lei e la faça a de carrer.

Proporcions:

Les façanes de carrer hauran de mantenir els seu caràcter i la relació o proporcions físiques externes.
S’e te d à pe ela i o p opo io s físi ues e te es les alçades dels fo jats i els ei os de o posi i
de les obertures de la façana.
Respecte les alçades dels forjats hauran de conservar-se o disposar-los a la manera tradicional
utilitzant un sistema de proporcions on la planta noble tingui més alçada i les consecutives segons
pa à et es d’o de a i .
Respecte les obertures e faça a, ti d a u a p opo i ve ti al, a l’igual ue la glo alitat de tota la
faça a, i s’ag upa a e ei os ta
ve ti als, e loe t les petites o e tu es ue se vei e
normalment per a ventilar les golfes o les terrasses a la catalana.

Eixos de composició:

Les o e tu es de la faça a a e dels edifi is, s’ag upa a e ei os de o posi i ve ti als ue hau a
de ser com els existents o disposar-se a la manera tradicional justificant convenientment la proposta
segons els esquemes dels criteris compositius de la façanes R1 i R2c.
El o
e d’ei os, se à d’u pe faça es ue ti gui u a a plada de fi s a
; de dos pe faça es
ue ti gui u a a plada de
; i se’ pod à afegi u pe ada , .
S’e t
ue la o posi i de la faça a o sta del o ju t de la pla ta ai a i pla tes pis, ai í do s,
ha de respondre a una coherència global. Per tant, cal establir una relació directe entre aquesta planta
baixa i les plantes pis, seguint els següents criteris:
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La distribució dels eixos en planta baixa estarà condicionada per:
Prevaldran les obertures existents.
La relació global amb les obertures de les plantes pis.
La separació entre les obertures serà com a mínim de 40cm.
La separació mínima de 50
e t e l’a esta de l’o e tu a i la
mitgera.
La distribució dels eixos de les plantes pis estarà condicionada per:
Prevaldran les obertures existents.
La relació global amb les obertures de la planta baixa.
La separació mínima de 60 cm entre la mitgera i l’a esta de
l’o e tu a si s u a fi est a, i
si s u a fi est a al o e a o
una sortida de balcó.
Les obertures tindran proporció vertical, a ser possible disminuiran la seva dimensió a mesura que
s’i e e tin pisos i, en les plantes pis.
Última planta:

Qua el pla eja e t pe et esgota l’edifi a ilitat te i a aug e ta t u a pla ta pis, a uesta esta à
enretirada del pla de façana de carrer 3,60m.
Aquesta façana podrà ser una galeria porticada com a interpretació de les que hi ha en els tipus
tradicionals i es pot deslligar dels eixos compositius de la façana principal.
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TIPOLOGIA ARQUITECTÒNICA I ESTRUCTURAL:
Tipologia estructural:

Se p e ue sigui possi le es a ti d à el ite i de à i espe te pe l’ele e t est u tu al e iste t,
no alte a t la ela i est u tu al a
l’edifi i. E el as ue sigui e essà ia la su stitu i d’algu
ele e t est u tu al, s’hau à de segui el siste a o st u tiu o igi al, e espe ial pel ue fa als
elements singulars.

Tipologia arquitectònica:

En la mesura que sigui possible es mantindrà la tipologia arquitectònica, situació dels element comuns,
de les sales p i ipals de l’edifi i.

COBERTES I CORONAMENTS:
Sistema de coronament:

El remat superior de l’edifi i és el lloc on s’aju ta el pa a e t ve ti al i la coberta, i aquest es resoldrà
en funció de:

Coberta inclinada: el coronament de la façana serà ràfec inclinat (barbacana) o amb ràfec
a o isat. E el as del àfe i li at se à a
olls vistos de fusta. L’e t e igat dels colls pot ser
amb fusta, amb ceràmica comuna o amb mosaics, com els tipus tradicionals. La volada del ràfec
pot anar de 60cm a 1m. El ràfec acornisat serà aquell no superior a 40cm constituït per elements
ornamentals a la manera de cornisa com el tipus tradicionals.



Coberta:

Terrassa: el coronament de la façana serà amb cornisa treballada amb forma de motllura com
els tipus tradicionals. El ate ial d’a a at ha de se de peça e à i a uita, evita t el g es.

La o e ta p i ipal de l’edifi i ha de se o e ta i li ada a dues aigües a
el a e e pa al·lel al
carrer a on es fa front, i se situarà al centre de la zona edificada, o e el e t e del volu de l’últi a
planta. El material utilitzat serà obligatòriament la teula àrab, preferentment de recuperació.
Només es permetrà les terrasses de nova formació com a resultat de la reculada del creixement de
l’últi a pla ta. El ate ial d’a a at ha de se de peça e à i a uita, evita t el g es.
La fo alitza i e faça a d’a uestes te asses se à:
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-

Quan el remat sigui del tipus ràfec inclinat
s’hau à de a te i la o e ta i li ada tal i
o es detalla e l’es ue a:

-

Quan el remat sigui del tipus acornisat
s’a epta à les a a es de a ots si ples
de fo ja o d’a e pi tat eg e i ita t fo ja,
com les tradicionals.

E el as de la o e ta i li ada s’ad et a te ats efosos di s la pe de t de la o e ta, o visi les
des de la via pública i amb un a superfície màxima descoberta de 12m². El ate ial d’a a at ha de se
de peça ceràmica cuita, evitant el gres.
Canals i baixants:

Els ai a ts e te io s vistos i els a als de e ollida d’aigua se a de ze o ou e. Els a als vistos
seran de perfil semicircular i els baixants circulars.A nivell de planta baixa els baixants quedaran
e astat a l’edifi i.

Xemeneies:

El tram e te io vist s’hau à d’i teg a al à i a les o st u io s e iste ts, a
a a ats se la ts
als de faça a. El a et pod à se etàl·li pi tat i ita i fo ja o d’o a si ila a les t adi io als.

FAÇANES A CARRER:
Pla de façana:

Material de façanes:

Les façanes a carrer hauran de ser planes i podran sobresortir 15cm del pla de façana amb petits
elements a la manera de motllures, independentment del sistema de coronament.
Queden prohibides les terrasses incorporades a la façana que siguin refoses a l’edifi a i , a e ep i
de les últimes plantes que compleixen la galeria porticada.
Pel que fa a les façanes interiors aquestes podran mantenir la seva volumetria. En el cas que hi hagi
gale ies a uestes s’hau a de a te i la seva fo alitza i , ate ial i tipologia.
El material principal de façana haurà de ser morter de calç: estuc, arrebossat, arremolinat,
es ue dejat. A la esu a ue sigui possi le, e les faça es ue te e l’a a at o igi al s’hau a de
mantenir i recuperar.
Les o di io s pa ti ula s d’a tua i a les faça es ve e dete i ades pel g au de p ote i de
l’edifi i i es e ulle e l’o de a ça del paisatge.
Queda p ohi it ualsevol tipus d’apla at ja sigui de ped a atu al o a tifi ial, o ta
utilitza
l’o a vista, els elements sintètics, plàstics i pintura plàstica, materials brillants i de colors vius.
Les pi tu es se a se p e ates i llises, apli ades a
u ifo itat e tot el pa a e t. S’ad et a
només les pintures a la calç o al silicat. Es seguiran els ite is esta le ts al atàleg d’a a ats i te tu es
de façanes de la Ciutat de Vic.

Balcons i tribunes:

Quede p ohi ides les t i u es i o s s’ad et à la estau a i de les e iste ts se p e ue uedi
integrades a la formalització arquitectònica de la totalitat de la faça a depe e t del tipus d’a tua i
que es tracti.
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La disposició general dels balcons en relació a les façanes i a les obertures seguirà sempre els models
tipològics tradicionals

o
o

o

Volada màxima 70cm en planta primera. Disminuirà la seva volada en altura. Mai podrà repetirse la mateixa volada.
La llargada de la llosana, com a norma general la llosana dels balcons no passarà mai de 30cm per
a da de les o e tu es de so tida o dels a als de ped a, i o s s’ad et a els al o s de
s d’u a so tida e les p i e es pla tes.
La llosana podrà ser de materials que variïn la textura o el cromatisme en relació als acabats
generals de façana.

Pedra. Quan el material sigui de pedra es respectarà el gruix tradicional, i el perímetre
sempre disminuirà el gruix amb refosos. No es podrà col·locar paviment ceràmic a sobre.

Perfils i peces ceràmiques. El g ui se à el í i possi le. A uest i teg a à l’a a at
ceràmic superior i inferior (peces o mosaic ceràmic) i la pròpia estructura.

Formigó. No es podrà fer llosana de formigó com a continuació del forjat. La llosana tindrà
un gruix màxim de 15cm, a no ser que hi hagi una preexistència tipus motllura en el que
s’hagi d’i teg a . Es t e alla à l’a a at segui t el o atis e i te tu a se la t a la pedra
de Folgue oles. E ge e al el atei fo ig fa à d’a a at supe io del al .
E ep io al e t es pod à ol·lo a u pavi e t de ped a so e a ue s’i teg a à a la
motllura del balcó.

Baranes:

Les baranes dels balcons, si no són de recuperació, es o st ui a de fo ja o d’a e pi tat eg e imitant
forja, de tipus tradicionals de barrots simples. No podran ser opaques.
Les baranes de finestres, en el cas que alguna finestra existent ho exigeixi per normativa, seran un
passamà pla col·locat a la pa t i te io del fo at d’o a.

Brancals i llindes:

Només podran ser de pedra o material ceràmic quan siguin de recuperació. En la resta dels casos el
ate ial de faça a ald à ue eto i e l’i te io del uit d’o a. En el cas de les plantes baixes
s’a epta a els e
a ats de ped a de Folgue oles o si ila .
Les lli des i a als de ped a s’e t egaran a plom i sense que el revestiment adopti forma de dent, a
no ser que es demostri que històricament pel seu valor social o pel tipus de construcció el retrobament
amb les obertures era en forma de dent.
Si fo a pa t de la o posi i ge e al de l’a a at de faça a es pod a i o po a elleus, se ig afies
i altres elements en els brancals i llindes, sempre mantenint el criteri de més a menys entitat a mesura
ue s’aug e ta pla tes e altu a o e el tipus t adi io al.

Fusteria i persianes:

Les fusteries hauran de ser obligatòriament de fusta massissa o laminada amb pintures opaques o
lassurs foscos amb etiqueta ecològica europea, establint com a criteri les proporcions similars a les
tradicionals. Les fusteries sempre estaran col·locades enrassades a la cara interior de les façanes,
excepte quan el gruix de la façana sigui superior a 45cm, que en aquest cas es podran col·locar en el
centre.
Les persianes de planta pis hauran de ser de fusta massissa o laminada i únicament del tipus de llibret
o de o da. Les pe sia es se p e esta a ol·lo ades a l’i te io del fo at a uite t i , just desp s
de la fusteria. En qualsevol cas mai estaran enrassades ni o edisses a l’e te io , e tot as hau a de
quedar integrades dins el gruix de la paret.
En cap cas, ni en fusteria ni en persianes, es podrà deixar la fusta vista sense tractar i el cromatisme a
utilitza se à l’i di at al atàleg d’a a at i te tu es de façanes de la ciutat de Vic.
Les persianes de planta baixa hauran de ser de configuració oberta, tipus petxina, barreta o similar, a
excepció dels 60-90cm inferiors, que pot ser opac.
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Elements singulars:

Sempre que hi hagi algun element singular a la façana caldrà mantenir-lo o reposar-lo. Els elements
singulars que es consideren són: baranes de ferro complexa, de fusta o fosa, corrioles, elements de
manyeria, elements de penjar cortines, cartells, fornícules, cornises o elements treballats, inscripcions,
dates, ele e ts d’il·lu i a i o alt es.

Sòcol:

En general el sòcol es considera la franja de 70ue la pla ta ai a s’e t ega al terra. Es considera
que no és un element aïllat i per tant haurà de tenir una relació i integrar-se a la resta de la façana;
ai í o t adi io al e t el s ol es ue dejat estava e ela i e u a faça a d’a e ossat si ple i el
sòcol de pedra estava en relació amb una façana amb un estucat treballat. Aquest podrà ser del mateix
ate ial, te tu a i o atis e ue la esta de la faça a, d’a e ossat es ue dejat de alç o el tipus
tradicional) o de pedra de Folgueroles o de característiques similars.
En els edificis e iste ts ue ost i u a la a dife e ia i o positiva i de fo alitza i d’a a at de
la planta baixa, es pot considerà el sòcol com tota l’altu a de la planta baixa i que aquest tingui un
t a ta e t dife e iat a la esta de l’edifi i segui t les tipologies tradicionals.

INTERIORS:
Elements comuns:

Els espais o u s, u lis de o u i a io s, patis o u ita is... s’hau à de
l’espai, els materials, cromatismes i formalització arquitectònica.

a te i la ohe

ia de

Elements patrimonials:

S’hau a de a te i els ele e ts ue ti gui u valo pat i o ials de sost es, paviments, pintures,
fusteries, serralleries o altres.

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

RAMBLES EXTERIORS

B 000 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Subcodi:

AE27

Convent de Santa Clara
Plaça de Santa Clara
Desconegut

Ús actual:
Ús originari:

Varis. Via pública
Edifici religiós, església

Visibilitat/accessibilitat:
Situació de risc de les restes:
Ubicació material arqueològic:
Estat de conservació:
Cronologia específica:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Destruït parcialment
Medieval indeterminat ,
Modern XVI - XVII , Modern
Segles XVIII - XIX

CATALOGACIÓ:
Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològicpaleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
11766
Documental

DESCRIPCIÓ:
Descripció de bé:
Descripció específica:

Edifici religiós església , Edifici religiós altres
El convent de Monges Dominicanes de Santa Clara, es situa davant la Plaça de Santa Clara. Es tracta d'un
complex edificat al segle XVIII del que el convent i església foren destruïts a la guerra civil. Els antecedents
remunten al 1346 quan els magistrats de la ciutat de Vic donaren a les monges un terreny al lloc de les
Sentfores, per tal de donar compliment al permís concedit el 1344 pel papa Climent VI i edificar-hi un
convent. La primera pedra no es va posar fins el 1384. El convent de clarisses ja era en funcionament el
1412, i se situava extramurs, a llevant del centre murallat i proper al portal de Santa Eulàlia. El 1433 s'hi
traslladen les monges agustines de Camprodon, per haver-se enrunat el seu convent. A la segona meitat del
segle XVI entra en decadència i el lloc amenaça ruïna, fins i tot el papa Gregori VIII arriba a signar el 1582
l'ordre de supressió. La ciutat de Vic però, acorda aixecar-ne un de nou en un altre lloc: al nord de la ciutat,
proper al portal de Manlleu. El 1590 es va posar la primera pedra del nou edifici, que van ocupar monges
dominicanes del convent dels Àngels de Barcelona i que va entrar en funcionament el 1596. Després de la
seva destrucció i crema durant la guerra civil, el solar on s'emplaçaven les dependències conventuals es
varen urbanitzar abarcant des del carrer Sant Antoni fins al cap del carrer Manlleu i el convent passà a la
plaça de Malla on s'edificà l'església inaugurada al 1963. L'església donava a la Rambla del Carme, i les
dependències conventuals s'estenien pel carrer de Sant Fidel fins al carrer de Sant Sebastià. Segons Salarich,
defineix l'arquitectura com a "l'agonía del gótico" (SALARICH, J. 1854: 241). El 1590 es col·loca la primera
pedra nou convent de Santa Clara enfront del portal de Manlleu. El 1596 el convent és ocupat per les monges
clarisses que fins al moment havien residit a la zona encara anomenada de Santa Clara Vella. El 1655, quan
per la guerra dels segadors es van enderrocar tots els ravals, el convent es va salvar per trobar-se prou lluny
de la muralla. El 1936 fou enderrocat definitivament, i les monges passaren uns anys després a una nova
residència, l'actual Convent de Santa Clara (antiga Casa Espona a la Plaça de Malla)

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

ÀREA D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:
Regulació:
C ite is d’i te ve i :

Zo a de p ote i a ueol gi a, su s l i e to . Qualsevol tipus d’o a o a tua i ue afe ti al su s l o
est u tu es a tigues ti d à pe o je tiu la do u e ta i , o se va i i estau a i de les estes d’a o d
amb la reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la
preservació dels valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària:
JUNYENT,E. (1976): La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.189, 191, 339. PLADEVALL, A (1982): "La Plaça de Santa Clara" a
Rev. Vic. Vic, 1p s/n. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 68. SALARICH,
J (1854): Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic p.240-242. SURIYACH, M. (1985). Pla especial de protecció
del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles. Pla especial d'arquitectura en les façanes de part d les Rambles.
Ajuntament de Vic. C-36 i C-37.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III

B 000 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

X= Varis
Y= Varis

Dades Cadastrals:

Varis

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIN
1625
Integral
Veure fitxa de subsòl i
d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
En desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III

B 000 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:
Hi van treballar picapedrers de tota la comarca
1368 - 1390
Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)

C04
Defensiu
Estructures existents
Dolent

Altres riscos
La part visible es troba en mal estat
Les muralles havien de tenir un corredor interior d'una amplada de 17 pams (aprox. 3,4m); per la
part exterior, hi havia d'haver el fossar de 40 pams (8m aprox.) i un espai lliure d'una amplada de
20 canes (30m aprox.). Avui l'espai visible és molt menys ja que es troba acotat per les
edificacions de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Aquest conjunt defineix les parts de muralla visibles, no visibles o inexistents.
Veure el detall en l'aparta de subsòl

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El primer perímetre de muralles es va definir al segle XII. L'any 1368 el rei Pere III va ordenar el
reforçament de la fortificació, que es va portar a terme en dues fases, la primera es va acabar el
1336 i la segona, en el 1390 encara es treballava en el mur tocant a la riera.
Amb el temps, es van anar construïnt edificacions que tocaven a la muralla, i va ser el 1655,
quan Joan Josep d'Àustria va posar unes disposicions dràstiques en els que es van haver
d'enderrocar totes els ravals i les cases que tocaven a la muralla per tal de fortificar de nou la
ciutat amb una nova muralla amb baluards, que al final es va quedar a mig construir. L'enderroc
va donar lloc a la construcció de les Rambles.
El 1694 les muralles quedes desafectades, i les cases comencen a estendre els seus jardins fins
a la muralla, i també hi arriben els edificis que es van renovant.
El 1848 es genera un Plan de Alineaciones a nivell estatal que també afecta a la ciutat de Vic,
en el que les noves alineacions de les Rambles provoca que bona part del traçat de les muralles
quedin embegudes dins les parcel·les a edificar.
El 1877 s'aterren algunes parts de la muralla entre l'Església del Carme i l'Església de Santa
Teresa.
A l'inici del segle XX, un projecte de l'Oriol Mestres permet avançar les cases del carrer Cardona,
amb terrats o cossos d'edificacions que passaven per davant de les velles muralles i s'adaptaven
a les alineacions determinades pel Pla del 1848.
Al llarg del segle XX, les transformacions han estat constants en el perímetre de les Rambles, fet
que en algunes ocacions s'han pogut trobar a nivell arqueològic restes d'aquest mur defensiu
medieval.
Veure més en detall l'apartat d'arqueologia.

Arqueologia:

Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Autenticitat de l'element
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III

B 000 002

Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
És un element d'interés arqueològic apreciable des de la superfície que actualment forma part
de l'edifici i construcció actual o que per ell mateix té una entitat suficient per significar un espai.
En tots els casos contribueix a valorar degudament l'edifici o espai on és empalçat i té un
indubtable interés històric i testimonial.
Elements:

Cal destacar tots els elements que són visibles i que constitueixen un testimoni essencial del
perímetre emmurallat

Entorn de protecció:

És important la definició de l'entorn de protecció constituit pel pas interior, la muralla, el fossar i
el pas exterior, que en els casos que la muralla no és visible, implica que pot aportar
arqueològicament informació essencial respecte aquest mur defensiu.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació
Moltes de les parts estan a l'interior de parcel·les privades i queden com a zona d'expectativa
arqueològica.

Criteris d'intervenció:

Exterior: En totes aqueslles parts que siguin visibles, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme de tots els elements que integren la muralla.

Entorn de protecció:

En aquelles parts que siguin visibles a l'espai exterior, s'ha de mantenir la visibilitat i evitar
col·locar elements vegetals o mobiliari urbà en els 8m que definia el fossar.
En les parts visibles que restin a l'interior d'un edifici, caldrà integrar les restes dins l'espai
interior de manera que es pugui entendre que forma part del conjunt de totes les muralles, i que
restin com a elements exents.

Usos permesos:

En cada cas de troballa s'estudiarà en detall i es presentarà una proposta a cultura

Usos prohibits:

En cada cas de troballa s'estudiarà en detall i es presentarà una proposta a cultura

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Relleu de Sant Francesc d'Asís
Rambla dels Montcada
Gòtic
Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Segle XIV, probablement de l'època de construcció de les muralles de Pere III

Descripció:
La fornícula se situa en el tram de muralla medieval i el sant dins d'un marc de pedra de forma rectangular. Té les
mans alçades, vesteix els hàbits de frare i porta aurèola.
Cal destar-lo perquè és una mostra d'art popular religiós medieval que té un valor històric: segons la tradició
Francesc d'Assís va passar per Vic i va predicar des de la torre d'una muralla. Aquesta imatge s'ubicava en una de
les dues torres del Portal de Queralt, enfront de l'entrada al pont romànic de Queralt. D'altra banda, atravessant el
pont s'arribava al convent dels framenors, establerts a la ciutat des de l'any 1225. Aquesta torre es va enderrocar
l''any 1896 quan es va construir una carretera i el baix relleu on figura el sant es va col·locar en el mur que suplí
l'esvoranc de la torre. Aquesta imatge, doncs, pot respondre al moment històric de la vinguda de Sant Francesc,
però també pot respondre a la seva relació amb el ram de la pell, ja que Sant Francesc fou copatró secular del
gremi fins a finals del segle XVIII i la imatge es troba en el barri dels adobers. La imatge té un caràcter evocador, tot
deixant una constància artística tant d''un esdeveniment sòcioreligiós com d'un ofici important a Vic.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

B 000 002
FC37

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Muralla visible
Rambla dels Montcada
Sense estil definit
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIN
1625
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Del segle XIII -XIV fins al XIX

Descripció:
Correspon al tram de muralla visible de Pere III amb totes les modificacions i reparacions al llarg dels segles. Per la
part baixa, bona part del mur visible, en realitat és un aplacat sobre la base de roca mare, ja que en un moment
determinat es va canviar el nivell del carrer de la Rambla dels Montcada i per no deixar visible la marga blavosa de
la Plana, es va protegir.
Per la part alta del mur, i a partir del moment que queden desafectades les muralles (1694), s'han anat incorporant
cossos i altres elements complementaris dels jardins. A més algunes parts són acabades amb obra vista. Aquest fet
és degut a que en un moment determinat es va dictar un decret en el que es deia que qualsevol mur de defensa
havia de ser d'obra vista per ser més resistent als impactes bèlics.
És un element d'interès arqueològic apreciable des de la superfície que actualment forma part de l'edifici i
construcció actual o que per ell mateix té una entitat suficient per significar un espai. En tots els casos contribueix a
valorar degudament l'edifici o espai on és emplaçat i té un indubtable interès històric i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.

Informació complementària::

B 000 002
EA85

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Elements específics significatius
Rambla dels Montcada

Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
1625
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Des del segle XIII fins al XIX

Descripció:
Els trams visibles de la Muralla medieval inclouen en algunes de les seves part elements específics com cares
esculpides, pedres escairades, elements de forja, anelles del mercat del bestiar, espitlleres, entre d'altres que doten
de contingut, significat, riquesa i pes històric en les muralles, de manera que es converteixen en testimonis del pas
del temps d'aquest mur defensiu.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme en tots els àmbits.
En cas que sigui traslladable, s'haurà de respectar la situació que ocupa actualment dins la respectiva finca. En cas
de trasllat o de substitució de l'edifici en què està emplaçat, caldrà presentar una porposta al Patronat de la Ciutat
Antiga, i haurà de ser aprovada favorablement per aquest.

Informació complementària::

B 000 002
EA86

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Elements d'il·luminació
Rambla dels Montcada
Popular
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements d'il·luminació
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Fanals de ferro forjat treballat. Són fanals tipus antorxa amb un braç de fusta subjectat a la muralla medival. Tot i
que actualment els fanals han estat modificats per incorporar-hi llum elèctrica, antigament eren encesos
manualment per la figura del fanaler municipal.
Aquest element d'il·luminació té un valor històrico-artísic, testimonial i d'excepcionalitat. A hores d'ara, culturalment,
ha estat incorporat com una part més de la muralla, en el que li aporta ritme i la dota de urbanitat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, consrvació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de "mantenir" el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
En cas de canvi d'emplaçament per algun tipus de remodelatge, caldrà presentar una proposta de la nova ubicació
al "Patronat de la Ciutat Antiga" i aquest l'haurà d'aprovar favorablement.

Informació complementària::

El fanaler era la persona que tenia cura dels fanals públics, i era l'encarregat d'encendre els fanals de gas cada
vespre i d'apagar-los al matí amb la llum a l'alba. El fanaler portava un pal molt llarg amb una flama a la punta i
encenia el llum després d'obrir l'aixeta de pas del gas.

B 000 002
I05

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III

B 000 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Muralla Medieval de Vic

Ús actual
Ús originari

Varis
Defensiu

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
Desconegut (veure
intervencions específiques)

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Muralla de Pere III
Rambles Bisbat, Montcada, Passeig, Carme, Hospital
Variable

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics

Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona
meitat Segle XX - XXI
Descripció de bé:

Descripció específica:
Les primeres notícies que es coneixen de les muralles de la ciutat són de tipus documental i remunten al 798.
Moment en que Lluís el Piadós, en el seu intent d’estendre la Marca hispánica va fer fortificar la ciutat d’Ausona
(segons Junyent, E. 1976). La següent informació ens situa en una data imprecisa anterior al 1138. Aquesta muralla
englobava el recinte del Castell dels Montcada, l’entorn de la catedral i la zona del mercadal, pervivint fins al 1315
quan Vic va gaudir del títol de ciutat (Albareda, J. 1984). Les principals notícies de les muralles provenen del segle
XIV quan el rei Pere III va ordenar el reforçament de la fortificació de Vic entre el 1368 i el 1378. Concretament, al
1368 Pere III ordena, davant l’amenaça d’una invasió des de França, “el reforçament de la Vegueria de Vic el 20 de
Setembre de 1368 , dins l’estratègia d’assegurar estructures defensives a tot el principat que es reflectirà també a
les corts de Tarragona del 1370”. En aquest moment les muralles de la ciutat estaven envellides i amb moltes
obertures corresponents a les cases que s’hi trobaven adherides. Fins i tot s’havia abandonat el fossat. Va ser la
primera operació d’emergència que va precedir la renovació de totes les muralles.
Les disposicions per a la reconstrucció foren les següents etapes: 1ra Etapa: Tapiar i consolidar les esquerdes dels
panys de la muralla. Construir merlets a una distància de 7 o 8 pams. Recuperació del fossat, amb una amplada de
40 pams per 20 de fondària. 2na Etapa: Enderrocament dels edificis situats al damunt de la muralla . Per l’interior
calia deixar un corredor de 17 pams d’amplada que aïlles de les cases de la muralla. Per la part exterior no podia
haver-hi cap edifici en un perímetre de 20 canes. Construcció de dues torres amb sageteres a l’exterior dels portals
de Malloles, Pont de Queralt, Santa Eulàlia i Manlleu. Una torre als portals restants, com el de Montcada,
recentment edificar el 1336. Construcció de torres semblants al llarg de tota la muralla amb una distàncies de 20
canes entre torre i torre. El vell pany de paret havia de ser substituït per un nou parament d’una cana de gruix. Les
torre havien de sobresortir dues canes enfora, i uns vint pams per damunt de la muralla. Aquesta havia d’acabar
amb merlets, a uns 8 o 9 pams de distància, de 7 pams d’ample per 6 de llarg. Finalment, s’avien de construir
pujadors a totes les portes perquè tothom pogués defensar la ciutat (JUNYENT, E 1955, 1976; GINEBRA, R1990).
L’obra va començar al 1369, durava encara al 1372, i al 1390 només hi havia fet el mur de la Riera i unes torres del
portal del Pont de Queralt. Pel que fa les modificacions, entre el 1525 i 1528, hi va haver l’emissió de menuts a la
reparació de les muralles. Inicialment es van reformar les muralles que ja existien per fer-les mínimament
funcionals, posteriorment es van renovar i es va convertir l'estructura defensiva en una muralla d'una cana de gruix
(1,5m aprox.), amb merlets, un corredor intern que permetés recorre-la per tot el seu perímetre amb 7 portals
(quatre amb una torre a cada cantó, el de Malloles, del pont de Queralt, de Santa Eulàlia i el de Manlleu i 3 amb una
sola torre, el de Gibraltar, Montcada i de Gurb), a més hi hauria al llarg de la muralla una torre cada 20 canes, un
fossat de 40 pams (uns 8m) i 24 pams de fondària (4,65m). Les rambles i els passeigs que envolten la ciutat són el
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resultat de les dràstiques disposicions del virrei o lloctinent del Principat, Joan Josep d'Àustria, que el 1655 va fer
enderrocar tots els ravals i les cases que tocaven la muralla per tal de fortificar la ciutat. L'enderroc donà lloc a la
construcció de les Rambles. La disposició i el perímetre d'aquestes muralles és ben conegut per antics gravats i per
testimonis arqueològics. Constaven de set portals i de trenta-tres torres, però en romanen només tres i un bon tros
de mur en la part contigua al Palau Episcopal, la catedral i la rambla de Montcada. La resta va desaparèixer entre el
segle XIX i el XX. A l'extrem del carrer de la Ramada es pot trobar el fonament d'una de les torres de l'antic portal de
Malloles, en record d'un dels portals que donaven accés a la ciutat. Una altra d'aquestes torres era al davant del
carrer de les Adoberies, a l'inici de la rambla de Montcada, i fou destruïda el 1895 per eixamplar la Rambla. Altres
torres del sector del Passeig, que es trobaven incloses dins les edificacions modernes, van ser destruïdes.
1694: A partir d’aquest any queden desafectades les muralles. Les cases es tenen al seu jardins fins a la muralla.
També hi arriben les façanes dels edificis que es van renovant.
1698: Reparació de la muralla, coberta amb teules
1736: S’urbanitza el Passeig de la Muralla
1741: S’urbanitza la Rambla de Montcada
1862: S’aixeca el nivell de la Rambla de l’Hospital. Les cases arran de carrer queden enfonsades. El nivell del Portal
de Malloles era 2,70 metres per sota l’actual.
1877 S’acaben les obres del terraplè de la Rambla dels Montcada a l’alçada del carrer dels Àngels. Inici segle XX:
Projecte de l’arquitecte Oriol Mestres que permetia avançar les cases del Carrer Cardona, amb terrats o cossos
d’edificacions que passaven a les velles muralles . A la zona compresa entra la Catedral, la Plaça de la Pietat i la
Muralla, ja no hi queden els carrerons ni els calls que dugueren els noms dels carrers de la calcinera, carrer dels
Pintors, Carrer de les Nueses, Carrer de la Cort, Carrer de Sant Bernat, tots transformats en èpoques posteriors.
Pel que fa als enderrocs:
1862: Des del diari del Ausonense es proposa la destrucció de l’última de les dues torres de l’hort de la casa
Espona, abans Vallgornera, ara Santa Clara Nova, a la Rambla dels Montcada: “Nada costaría, pues, convenir con
el dueño de dicha casa la desaparición de tan inútil objeto”.
1865: Desapareció el ruinoso torreón arrimado a la Puerta de Sant Juan. Aprobamos el derrivo, puesto que el
indicado torreón solo servia para impedir la vista que ahora puede disfrutarse desde dicha puerta.
1877: S’aterra el “muro interior que circuía [a la ciutat] des de el Carmen hasta Santa Teresa y que tanto afeaba
nuestras espaciosas Ramblas”. “Se ha dado comienzo al derribo de la fortificación de la Plaza de Balmes que
dificultaba mucho el paso a la Rambla de Santo Domingo a causa de la curba que formava la torre delante de la
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puerta”. S’aprofita molta pedra de la muralla per edificar l’eixample del Ferrocarril i pel costat del Cementiri.
1894: “Hablase hace ya muchos días del derribo de una torre que existe en la Rambla de Montcada, que llaman
Torre de Sant Francesc, según la tradición ocupó el lugar dónde el esclarecido santo predicó a los vicenses a su
paso por esta ciudad. Dicha demolición no tiene otro objeto que urbanizar aquella parte de la Rambla que por cierto
bien la necesita (...) Se oponen a dicho proyecto varias razones que son muy dignas de tenerse en cuenta, por lo
que mucho celebrariamos que la urbanización pudiese llevarse á cabo sin necesidad. Són dverses les actuacions
realitzades des finals del segle XIX amb l’objectiu de protegir la fisonomia original del tram superior de la Rambla de
Montcada.
PORTAL DE MALLOLES Portal de Sant Joan o de Malloles, documentat l’any 1140, a la sortida del carrer de la
Ramada, vers l’antic camí de Cardona i el Prat de la Riera. Es tracta d'un dels portals amb dues torres que el
franquejaven i que van desaparèixer al 1779. El nivell actual del carrer es troba sobre elevat respecte al terra
medieval. Les bases de les dues torres es conserven sota els nivells de carrer (com ho demostrà la intervenció
d'Eduard Junyent als anys 50 del segle XX). El Portal pren el nom de la família Malloles, que hi tenia el casal des
del segle XII-XIII. Tot i que la muralla millor documentada correspon a l’època de Pere III, les referències
documentals, i la informació arqueològica que han proporcionat les diferents intervencions realitzades en aquesta
àrea parlen d’un recinte emmurallat molt anterior a les successives remodelacions. Suposadament, fins i tot en
alguns indrets de la muralla medieval podria haver seguit el mateix traçat que la possible muralla romana. Així
mateix els jardins elevats corresponents a les cases del segle XVIII, que es reomplen i guanyen la muralla, són una
font importantíssima d’informació per al coneixement del clos murari de Vic i de l’estructura urbana de la ciutat des
de l’època romana. Com que el terreny vers la muralla feia un fort desnivell, per on passaria el pas de ronda i els
diferents carrers perpendiculars al mur, la construcció dels jardins va obligar a reomplir aquest buit mitjançant terres
i ruïnes. Això ha fet que, a sota, les restes arqueològiques s’hagin mantingut intactes i estratificades i que per tant,
sigui de particular importància la seva excavació arqueologia, en cas de qualsevol reforma o rebaix del terra en tot
l'entorn.
PORTAL DE MANLLEU Es coneix poc del portal de Manlleu. Les seves referències estan associades a la muralla. A
partir de la documentació es té constància que Pere III ordena el reforçament de les fortificacions de la vegueria de
Vic el 20 de setembre de 1368 per tal d’assegurar el reforç de murs i valls davant l’amenaça francesa. Set dies
després les dues partides de la ciutat de Vic arriben a un conveni per complir el manament reial i estableixen una
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primera reconstrucció d’urgència. L’estructura final s’acorda que ha de ser d’una cana de gruix, amb merlets i un
corredor per recórrer-la per sobre en tot el seu perímetre, amb 7 portals, quatre dels quals amb torres a cada costat
(Portal de Malloles, Portal del Pont-o Queralt, Portal de Santa Eulàlia i Portal de Manlleu) i els altres tres (Portal de
Gibaltar, Portal de Montcada i Portal de Gurb) amb una sola torre. A més es projecta una torre cada 20 canes i es
preveu aterrar tots els edificis més propers a la muralla, i havia de quedar el fossat de 40 pams d’amplada (poc
menys de 8 metres) per 24 pams de fondària (uns 4,65 metres). La darrera part de la reconstrucció sembla que
tingué lloc al 1390 (Gudiol, 1916: acord del Capitol de 10 octubre de 1390), la resta de documentació de la Cúria
Fumada també fa pensar que el procés de renovació es dóna per acabat a finals del 1391 o inicis 1392, amb el
suport militar necessari. Respecte els portals es té constància que al 1403 se’n van canviar els forrellats i panys i
que hi havia un encarregat d’obrir i tancar aquests accessos. Són poques les informacions sobre els fossars i els
ponts per salvar els desnivells fins als portals. Es té constància de la presència de dos ponts, un el del portal de
Santa Eulàlia (al carrer Dues Soles) i el del portal de Manlleu (final del carrer estret). Es parla de ponts de pedra,
que en cas de Santa Eulàlia consta que substitueix una de fusta en molt mal estat, mentre que en el de Manlleu es
diu que s’ha de fer com el que hi ha al Portal de Malloles. Quedant ponts de pedra al Portal del Pont o Queralt,
Portal de Malloles, Portal de Manlleu i Portal de Santa Eulàlia, mentre que a les tres portes restants, amb només
una sola torre, es mantindrien els ponts de fusta. Respecte el pont del Portal de Manlleu, es fa el contracte entre el
18 de setembre i el 4 d’octubre i s’encarregà a Guillemó de Conangle que hi haurà de fer un pont sobre el vall i
reravall (o contravall, fossat més petit paral•lel al fossat principal). Es desconeix si aquest reravall existia a
l’estructura prèvia a la renovació de la segona meitat del segle XIV o i s’hi va fer aleshores malgrat que no consta en
el conveni de 1368; també es desconeix les dimensions i longitud però no consta que hi hagués reravall en el portal
de Santa Eulàlia. Aquest pont s’haurà de fer com el de Malloles, amb dues arcades de pedra (els costats) amb res
voltes cada una, dos sobre el vall i una sobre el reravall, i sobre d’elles s’hi ha de fer el sostre. També en aquest cas
s’ha de fer un vorell apte per seure-hi. Aquest pont és més gran que el de Sant Eulàlia i costa 60 florins, en tres
terminis. El destí d’aquests ponts sembla anar lligat amb els dels fossars o valls, i que aquests haurien seguit
existint almenys fins principis del segle XVII, si bé sembla que la intenció d’aleshores era la de reomplir-los, tal com
consta a les Ordinacions del Mustaçaf de 1608. En el moment que els valls haurien quedat plens els ponts deixaven
de tenir sentit i sembla que les pedres dels ponts foren utilitzades per altres obres o com enderrocs per reomplir els
valls, o bé que els ponts anessin quedant coberts i poguessin romandre sencers. Això sembla menys probable en
els portals de Santa Eulàlia i Manlleu, per tal com el nivell superficial per ser part elevada del turó no deu haver
canviat gaire. En el cas del Portal medieval de Manlleu, aquest desapareix el 1727 i el 1885 es demana que s’aterri

B 000 002

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de les Muralles de Pere III
la torre situada a la dreta de la porta de Manlleu que, diuen, fa nosa.
PORTAL DE GURB Portal situat al capdavall del Carrer de les Neus (de la Mare de Déu de la Llet), formant una de
les entrades septentrionals del recinte fortificat de la ciutat de Vic. Apareix documentat al segle XIV, moment en que
Pere III ordena el reforçament de les fortificacions de la vegueria de Vic el 20 de setembre de 1368 per tal
d’assegurar el reforç de murs i valls davant l’amenaça francesa. Set dies després les dues partides de la ciutat de
Vic arriben a un conveni per complir el manament reial i estableixen una primera reconstrucció d’urgència.
L’estructura final s’acorda que ha de ser d’una cana de gruix, amb merlets i un corredor per recórrer-la per sobre en
tot el seu perímetre, amb 7 portals, quatre dels quals amb torres a cada costat (Portal de Malloles, Portal del Pont-o
Queralt, Portal de Santa Eulàlia i Portal de Manlleu) i els altres tres (Portal de Gibaltar, Portal de Montcada i Portal
de Gurb) amb una sola torre. A més es projecta una torre cada 20 canes i es preveu aterrar tots els edificis més
propers a la muralla, i havia de quedar el fossat de 40 pams d’amplada (poc menys de 8 metres) per 24 pams de
fondària (uns 4,65 metres). La darrera part de la reconstrucció sembla que tingué lloc al 1390 (Gudiol, 1916: acord
del Capítol de 10 octubre de 1390), la resta de documentació de la Cúria Fumada també fa pensar que el procés de
renovació es dóna per acabat a finals del 1391 o inicis 1392, amb el suport militar necessari. Respecte els portals
es té constància que al 1403 se’n van canviar els forrellats i panys i que hi havia un encarregat d’obrir i tancar
aquests accessos. Desapareix el 1772 i es reconstrueix el 1793 a l’entrada del Carrer de Gurb. La torre rodona
existent sota l’actual botiga de fotografia “Can Parareda” es trova parcialment destruïda.
PORTAL DE MONTCADA El 1336 hi ha la construcció de la torre del portal de Montcada. El 1368 hi ha la
reconstrucció de les muralles per part de Pere III el Cerimoniós. El decret parla de dues torres flanquejant els portals
de Malloles, Queralt, Santa Eulàlia i Manlleu, i d’una torre en els altres, com el de Montcada. El 1821 es dóna pas al
Carrer dels Àngels cap a la Muralla. Tot i que la muralla millor documentada correspon a l’època de Pere III, les
referències documentals, i la informació arqueològica que han proporcionat les diferents intervencions realitzades
en aquesta àrea parlen d’un recinte emmurallat molt anterior a les successives remodelacions. Suposadament, fins i
tot en alguns indrets de la muralla medieval podria haver seguit el mateix traçat que la possible muralla romana.
Com ha demostrat la mateixa arqueologia, els jardins elevats corresponents a les cases del segle XVIII, que es
reomplen i guanyen la muralla, són una font importantíssima d’informació per al coneixement del clos murari de Vic i
de l’estructura urbana de la ciutat des de l’època romana. Com que el terreny vers la muralla feia un fort desnivell,
per on passaria el pas de ronda i els diferents carrers perpendiculars al mur, la construcció dels jardins va obligar a
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reomplir aquest buit mitjançant terres i ruïnes. Això ha fet que, a sota, les restes arqueològiques s’hagin mantingut
intactes i estratificades i que per tant, sigui de particular importància la seva excavació arqueologia, en cas de
qualsevol reforma o rebaix del terra en aquest entorn. jardins.
PORTAL DE QUERALT El portal fou enderrocat a darreries del segle XVIII i amb ell una antiga capella dedicada a la
Mare de Déu en el Misteri de la Visitació a Santa Elisabet. El fet de ser aquesta una porta de sortida a la ciutat ja
documentada a l’època romana, cal esmentar la possibilitat de descobrir a la zona restes de la porta de la muralla
romana, de la via romana en el seu punt d’ingrés a la ciutat, cosa de gran interès, perquè permetria conèixer amb
més precisió l’orientació i l’estructura de l’entramat urbanístic de la ciutat. Tot i que la muralla millor documentada
correspon a l’època de Pere III, les referències documentals, i la informació arqueològica que han proporcionat les
diferents intervencions realitzades en aquesta àrea parlen d’un recinte emmurallat molt anterior a les successives
remodelacions. Suposadament, fins i tot en alguns indrets de la muralla medieval podria haver seguit el mateix
traçat que la possible muralla romana. Com ha demostrat la mateixa arqueologia, els jardins elevats corresponents
a les cases del segle XVIII, que es reomplen i guanyen la muralla, són una font importantíssima d’informació per al
coneixement del clos murari de Vic i de l’estructura urbana de la ciutat des de l’època romana. Com que el terreny
vers la muralla feia un fort desnivell, per on passaria el pas de ronda i els diferents carrers perpendiculars al mur, la
construcció dels jardins va obligar a reomplir aquest buit mitjançant terres i ruïnes. Això ha fet que, a sota, les restes
arqueològiques s’hagin mantingut intactes i estratificades i que per tant, sigui de particular importància la seva
excavació arqueologia, en cas de qualsevol reforma o rebaix del terra en aquests jardins.
PORTAL DE SANTA EULÀLIA El portal de Santa Eulàlia a l’extrem del Carrer de Dues Soles s’estava construint
l’any 1371. El nom històric del Portal de Santa Eulàlia el va rebre de l’antiga església dedicada a Santa Eulàlia de
Mèrida, documentada des del 911. Són poques les informacions sobre els fossars i els ponts per salvar els
desnivells fins als portals. Es té constància de la presència de dos ponts, un el del portal de Santa Eulàlia (al carrer
Dues Soles) i el del portal de Manlleu (final del carrer estret). Es parla de diversos ponts per accedir als portals que
en cas de Santa Eulàlia consta que substitueix una de fusta en molt mal estat, mentre que en el de Manlleu es diu
que s’ha de fer com el que hi ha al Portal de Malloles. Es tracta de ponts de pedra al Portal del Pont o Queralt,
Portal de Malloles, Portal de Manlleu i Portal de Santa Eulàlia, mentre que a les tres portes restants, amb només
una sola torre, es mantindrien els ponts de fusta. En el cas del pont del Portal de Santa Eulàlia encarregat el 30 abril
de1405 consta que ha de tenir dos arcs, amb els costat de pedra, i el terra de fusta, amb els costats de pedra, un
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vorell i una barana també de pedra, de 5 pams coberta amb pedres planes adequades per a seure-hi. S’ignora si els
terminis de construcció es van complir, però en tot cas no es compliren els terminis de pagament, ja que el 8 de
juliol de 1409 només s’havia pegat poc més d’un florí i mig, dels 40 florins del preu de les voltes que Guillemó de
Conangle havia fet del pont del portal de Santa Eulàlia. Hi ha un document sencer que descriu el pont del portal de
Santa Eulàlia. …”encarrega a Guillem de Conangle un pont amb dos arcs, amb els costats de pedra i el terra de
fusta; per sobre del nivell d’aquest terra de fusta s’ha d’aixecar, en els costats de pedra, un vorell, una barana,
també de pedra, de cinc pams, coberta amb pedres planes adequades per seure-s’hi”. El portal desapareix el 1755.
Només va quedar a la part dreta, a tocar la placeta del Carbó una torre poligonal mutilada, adossada a una casa
desapareguda fa uns 70 anys. la torre bessona d’aquesta es trobava en el lloc on hi ha el jardí penjat de la Casa
Parrella. El 16.5.1877 “Han sido derribadas las únicas pantallas de mampostería que quedaban de la fortificación en
la calle de Dos Solas, frente a la torre de Santa Teresa”. (Diario de Vich). Els sondeigs que s’hi van realitzar per tal
de recuperar la línia de muralla han donat a la Plaça de Dom Miquel, possibles nivells romans. Al sondeig de la
Plaça del Carbó no han pogut ser identificades restes de la torre que, molt probablement es conserven en el subsòl
del jardí elevat sobre la muralla de Casa Parrella, a l’altre costat del carrer. L’indret, relacionat amb l’església de
Santa Eulàlia, i amb la necròpolis prehistòrica i romana identificada seguint el curs d’aquesta via, té un alt interès
per al coneixement de l’estructura i l’evolució de la ciutat romana d’Ausa, i del Vic Medieval. Segons diversos
testimonis orals, sota el jardí de la casa Parrella hi ha un passadís subterrani que podria correspondre a les
estructures de la muralla.
PORTAL D’EN TEIXIDOR Portal d'ubicació imprecisa, Junyent el situa a la zona de l'actual Can Ricart, on diu que hi
havia un carrer, actualment desaparegut. Surinyach el situa pràcticament a l'actual carrer de Sant Antoni Mª Claret.
Tot i que la muralla millor documentada correspon a l’època de Pere III, les referències documentals, i la informació
arqueològica que han proporcionat les diferents intervencions realitzades en aquesta àrea parlen d’un recinte
emmurallat molt anterior a les successives remodelacions. Suposadament, fins i tot en alguns indrets de la muralla
medieval podria haver seguit el mateix traçat que la possible muralla romana. Com ha demostrat la mateixa
arqueologia, els jardins elevats corresponents a les cases del segle XVIII, que es reomplen i guanyen la muralla,
són una font importantíssima d’informació per al coneixement del clos murari de Vic i de l’estructura urbana de la
ciutat des de l’època romana. Com que el terreny vers la muralla feia un fort desnivell, per on passaria el pas de
ronda i els diferents carrers perpendiculars al mur, la construcció dels jardins va obligar a reomplir aquest buit
mitjançant terres i ruïnes. Això ha fet que, a sota, les restes arqueològiques s’hagin mantingut intactes i
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estratificades i que per tant, sigui de particular importància la seva excavació arqueologia, en cas de qualsevol
reforma o rebaix del terra en aquests jardins.
RAMBLA HOSPITAL 5 I 7 Diversos trams a inici de rambla Hospital on es situa part de la muralla medieval. La
presència de restes del recinte emmurallat de la ciutat de Vic a la zona de la rambla Hospital ha estat documentat a
través de diverses notícies orals i per les poques intervencions arqueològiques a la zona. Aquests trams, coneguts a
causa de les diverses obres constructives realitzades entre 1960 i 1980 són els següents: A la Rambla Hospital n. 7,
el constructor mateix va informar que havia enderrocat un tram de muralla. A la Rambla Hospital n.11, durant la
construcció d'un edifici nou també es va destruir un tram de muralla. A la part baixa, de la Rambla de Sant
Domènec, aparegueren restes de muralla sota el paviment del carrer i aquestes es tornaren a tapar. Les obres a
Rambla Hospital n. 5, van motivar al 1996 una intervenció arqueològica que va permetre documentar una part del
perímetre murari després de la seva reforma realitzada a la segona meitat del segle XIV per ordre de Pere el
Cerimoniós. Es van recuperar 9 metres de muralla que es trobava en un estat de conservació acceptable. També es
va identificar part del fossat, i una altra paret. Aquesta es troba dins el recinte de la ciutat i segueix paral·lelament
l'alineació de la pròpia muralla i sembla que configuraria el pas de ronda a la part superior de la mateixa. Al mateix
temps evitaria que les cases s'adossessin a la muralla, fet molt usual en les ciutat emmurallades i que en el cas de
Vic, havia ocorregut a la muralla anterior, datable del segle XII, A més de recuperar muralla, fossat i pas de ronda,
també s'ha recuperat un important conjunt de material ceràmic adscrit a la segona meitat del segle XIV i XV, forma
per ceràmica decorada en verd i manganès, blava valenciana i blava de Barcelona, així com ceràmica grisa
medieval, situada entre el segle XIII i XIV. Els estrats apareguts corresponen a dos moments constructius: un
moment modern situat entre els segles XIX i XX, moment d'important activitat constructiva i on les estructures
recolzen directament sobre les restes medievals del segle XIV. I un altre moment, que pertany a la construcció de la
muralla del segle XIV, i que respon a una reforma d'una muralla ja existent, construïda durant el segle XII. Aquesta
darrera no ha estat possible de documentar arqueològicament. L’enderroc i construcció de nous habitatges, al 2003,
en una finca situada a la mateixa Rambla Hospital, una mica més avall també comportà primer la realització d’una
primera campanya de sondeigs i després dels resultats positius de la mateixa una d’excavació sistemàtica de les
restes documentades. Durant aquesta segona intervenció s’ha excavat un tram de muralla més llarg del que havíem
localitzat durant la fase de sondeig. Aquest tram s’ubica en la línia de façana de les noves vivendes i les estructures
continuen cap al carrer. En un petit tram s’ha realitzat una cata a la vorera del carrer i s’ha comprovat que la
muralla, en aquest indret, té un amplada de 2m. i un metre es troba ja sota la vorera, al carrer o via pública. Es
tracta d’estructures muràries que s’adossen o bé s’assenten, en alguns punts, sobre trams de la muralla medieval.
Fonamentalment corresponen a remodelacions efectuades ja en època moderna i contemporània. Si bé en alguns
trams els rebaixos han permès veure el parament de l’estructura més antiga i datada en època medieval. Les
estructures conserven una alçada màxima de 175cm i mínima de 45 cm, en alguns sector estan trencades i molt
arrasades si bé d’altres presenten un estat de conservació acceptable. Adossades a la muralla o reforços de la
mateixa s’han documentat estructures i elements de les primeres cases construïdes en el segle XVIII a la rambla.
Habitatges que s’edificaren sobre el corredor de pas entre la muralla i la línia d’edificació d’època medieval.
TORRE DE SANT FRANCESC El 1894 es dóna la notícia de l'enderrocament de la Torre de Sant Francesc, a la
Rambla dels Montcada, darrera de l'actual convent de les monges de Santa Clara. La torre s'anomena així perquè
tradicionalment Sant Francesc d'Assís va predicar-hi al peu quan va arribar a Vic. L'enderrocament de la torre per
eixamplar la Rambla dels Montcada va suscitar una certa oposició popular.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
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culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

"ntervencions: 1993 - 12/09-08/11. Immaculada Ollich. Projecte d’investigació, excavació. Intervenció arqueològica a
l’albergueria. 1994 - 17/10-29/10: Immaculada Ollich, Josep Pujadas, Dolors Molas. Projecte d’investigació,
excavació. Projecte: organització i evolució de l'espai a la ciutat romano medieval de Vic. Intervenció a l'Albergueria
1996 - 15/01-01/02: control i excavació d’urgència. Marta Fàbregas. Construcció d'un nou edifici a la Rambla
Hospital, 5" 2015-2'16. Carme Subiranas, coordinació dels treballs estudi de les muralles de Pere III. Ajuntament de
Vic. "AAVV. (1990). Municipi de Vic. Carta Arqueològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya. IPAC118997.
CRUELLS,W ; MOLAS, MD; OLLICH, I (1984). Programa PRAV. (inèdit) GINEBRA, R (1990). Les muralles
medievals de Vic. Les notícies referents a les portes i als ponts sobre el fossat. Revista de Vic. JUNYENT, E
(1955-1957). ""La fortificación de Vich en 1368"" a Ausa II. Vic p.347 JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vich i la seva
història. Barcelona. OLLICH, I; CABALLÉ, A. (1991). ""Vic 1990: un repte arqueològic. Problema urbanístic o senyal
d'identitat?"" Rev. Vic. 5 p s/n OLLICH, I (1986). ""Muralla Medieval"" a Catalunya romànica. Vic Vol III (Osona II):
790 PLADEVALL, A; BENET, A. (1976). ""Muralla Medieval"" a Catalunya romànica. Barcelona. Vol III (Osona II)
p.796 Diario de Vich. Vic n. prospecte (25.4.1877) p.2 AEV Diario de Vich. Vic n. 5 (25.4.1877) p.33 AEV Diario de
Vich. Vic n. 16 (19.5.1877) p.125 AEV Diario de Vich. Vic n. 17 (20.5.1877) p.134 AEV Diario de Vich. Vic n. 19
(24.5.1877) p.153 AEV"
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INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA BISBAT

Coordenades UTM:

X= 438286
Y= 4642000

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
BCIN
43545
Integral
Veure fitxa B 000 002 (BCIN,
Conjunt muralles Pere III).
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Muralla del Claustre

Ús actual
Ús originari

Via pública
muralla

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Conservat integrament

Rambla del Bisbat
Rbla del Bisbat
50 cm a 4 m

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern
indeterminat
Descripció de bé:

Descripció específica:
Element que correspon al tram de muralla medieval preservat en aquest indret. Amb l'objectiu de recuperar aquest
element monumental es va elaborar un projecte arquitectònic dirigit per l'arquitecta Meritxell Inaraja i que fou
executat entre l'any 200 i 2001. Aquests treballs van permetre endegar una campanya de sondeigs arqueològics per
conèixer l'evolució històrica de les muralles. El parament de la muralla documentat presenta diferents etapes
constructives i refeccions: 1.Les bases de la muralla fetes amb carreus i aixecades sobre la roca mare, han de
correspondre a les muralles de Pere III del segle XIV. Al segle XVII les muralles queden obsoletes i s'enderroquen
en molts indrets, es construeixen els corredors interns i de manera adossada a les mateixes per guanyar espai. 2.
En el segle XVIII l'estat de les muralles era molt dolent, la construcció de la nova catedral i l’arranjament urbanístic
de tota l'àrea i especialment el trasllat dels claustres i urbanització de l'àrea exterior a les muralles com a zona de
pas, comportà la construcció i refecció de part de les muralles. El parament d'aquest etapa consta de pedres més
petites un acabat arrebossat, les muralles guanyen alçada i les torres s'acaben de refer amb un estil abarrocat. El
parament de la muralla construïda en el segle XVIII s'aixeca sobre l'antiga muralla medieval del segle XIV. Es van
documentar 2 portes d'accés als claustres, la primera es va fer al segle XVIII i la segona posteriorment. 3. El
parament de muralla contemporani que s'aixeca per sobre del nivell de carrer actual presenta un acabat molt
maldestre on s’intercalen pedres petites, mitjanes i maons. La porta 3, aixecada sobre el nivell d'amortització de la
porta 2 es caracteritza per un accés de lloses, i les obres de 1971 de col•locació de la reixa gòtica en aquest tram
murari, que es desmuntà serien les últimes reformes practicades en aquests darrers anys. Des del segle XVII-XVIII
fins a l'actualitat és una zona de pas, es van documentar els nivells d'ús del carrer amb els seus corresponents sòls.
No es va localitzar el fossat, segurament el riu arribaria fins a la muralla actuant de vall o fossat. L'accés en aquesta
banda de muralla s'hauria de realitzar a partir del Pont romànic de Queralt. Al sud de la plaça de la Catedral hi ha el
carrer Santa Maria, on durant l'obertura del carrer per a la instal•lació de serveis es van documentar restes del
basament de l'antiga muralla medieval del segle XIV a nivell de fonamentació, i en mal estat de conservació. El
2004 es posaren al descobert, en l'extrem sud del carrer, les restes de la muralla baixmedieval, del segle XVI,
conservada sota la pavimentació del carrer. Es tracta d'un mur de 2m d'amplada construït a base de pedres
irregulars sense desbastar lligades amb morter de calç que, en direcció est/oest tancaria pel sud el recinte
emmurallat. En la meitat del carrer es va documentar una estructura de planta circular que es podria relacionar amb
la existència d'una torre associada a les antigues construccions del Palau Episcopal. La tipologia del mur i la seva
situació apunten una cronologia per a la seva construcció entre els segles XIV i XV. Tot i així, la seva funcionalitat
no és clara. A Rambla hospital va aparèixer un llenç de la muralla del segle XIV de 9m de longitud. La muralla
estava construïda directament sobre la roca, amb petits carreus de pedra lligats amb morter de calç, es conservava
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en els seus 2m d'amplada i en una alçada de 1,5m. Paral•lelament a l'estructura muraria, es va documentar un
fossat per la part exterior del nucli antic de la ciutat, mentre que per la part interior es va documentar un mur que
delimitava el pas de ronda de les muralles. Dins el pas de ronda hi havia un desguàs retallat a la roca, cobert per
lloses de pedra, contemporani a la resta d'estructures. Les muralles van ser amortitzades al segle XVII, quan
s'urbanitzaren al llarg de tota la ciutat. Tots els elements documentals corresponen a l'obra promoguda pel rei Pere
III, l'any 1382. A l'edifici de l'Albergueria es va prospectar el pati elevat situat a la rambla de Montcada, on es
localitzà el tram de la muralla medieval. El 2003 es va dur a terme una intervenció arqueològica al solar ubicat entre
la Plaça Canonge Colell, 1-2 i la Rambla Passeig, 16. Aquest està limitat per la part nord amb l'antiga línia del
perímetre de la muralla medieval de Vic, en aquesta part, a la paret oest es va localitzar un conjunt constructiu d'1m
d'amplada format per pedres irregulars lligats amb morter consistent, l'evidència més significativa i més ben
conservada era un nucli vertical de 5 carreus escairats, treballats, regulars i lligats amb morter d'època baix
medieval, que era part de l'antiga muralla medieval de la ciutat.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

AAVV. (1990). Municipi de Vic. Carta Arqueològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya. IPAC118997.
CRUELLS,W ; MOLAS, MD; OLLICH, I (1984). Programa PRAV. (inèdit) GINEBRA, R (1990). Les muralles
medievals de Vic. Les notícies referents a les portes i als ponts sobre el fossat. Revista de Vic. JUNYENT, E
(1955-1957). ""La fortificación de Vich en 1368"" a Ausa II. Vic p.347 JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vich i la seva
història. Barcelona. OLLICH, I; CABALLÉ, A. (1991). ""Vic 1990: un repte arqueològic. Problema urbanístic o senyal
d'identitat?"" Rev. Vic. 5 p s/n PLADEVALL, A; BENET, A. (1976). ""Muralla Medieval"" a Catalunya romànica.
Barcelona. Vol III (Osona II) p.796 Diario de Vich. Vic n. prospecte (25.4.1877) p.2 AEV Diario de Vich. Vic n. 5
(25.4.1877) p.33 AEV Diario de Vich. Vic n. 16 (19.5.1877) p.125 AEV Diario de Vich. Vic n. 17 (20.5.1877) p.134
AEV Diario de Vich. Vic n. 19 (24.5.1877) p.153 AEV Diario de Vich. Vic n. 71 (27.7.1877) p.584 AEV" "2000 01/01-21/01: control i excavació d’urgència. Imma Mestres. Muralles de Vic i Rambla del Bisbat. Rehabilitació tram
de Muralla. 2000 - 10/08-18/08: control i excavació d’urgència. Imma Mestres. Generalitat de Catalunya, servei
d’arqueologia. Obertura d'una rasa de serveis pel carrer."
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Plàtans de la Rambla del Bisbat

Coordenades UTM:

X= 438287

Casc Urbà. Es troben situats a la Rambla del Bisbat, abans de l’inici del que es coneix com El
Portalet.
Y= 4641998

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbredes d'interès local
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
Es troben a tots dos costats de la Rambla del Bisbat, que conforma una part del que es pot considerar la ronda que
enclava la zona antiga de la ciutat de Vic.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Plàtan
Platanus x hybrida

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

12-14m
De 1.7 a 2.2m
De 1.9 a 2.4m

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquesta arbreda és troba situada en dues fileres, una cada costat de la Rambla del Bisbat. L’arbreda està formada
per 47 exemplars, alguns d’ells es troben força cavorcats, degut a les severes podes que antigament s’hi realitzava;
altres són de més recent plantació, ja que s’ha volgut conservar el conjunt que configuren. Les arbredes formades
per plàtans, eren habituals a les entrades i accessos per carretera. A Vic, en trobem altres exemples en vials
d’entrada a la ciutat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::
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INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA BISBAT
C SOLEDAT
X= 438346
Y= 4642000

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Superfície:
Sostre:

-

Altres noms:

Pont romànic o "romà"

Coordenades UTM:

Dades Cadastrals:

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Obra civil
BCIL
24716
Integral
Veure fitxa subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Via comunicació

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Romànic

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

OC03
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Via de comunicació
Estructures existents
Regular

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
XI-XIII

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

DESCRIPCIÓ:

Aquest pont sobre el riu Mèder és el més antic i el més notable dels ponts vigatans. Va construir-se avançat el segle XI i
es troba situat enfront de l'antic portal de Queralt de les muralles de Vic, en el camí que seguia la via romana de Vic a
Barcelona. Està format per cinc arcs de mig punt de diferents dimensions. Sobre pilars, amb tallamars adossats. Per tal
d'alleugerir el pes de l'estructura, hi ha també tres arcs de mig punt oberts entre les arcades.
Una de les arcades del pont, actualment, no és visible i està amagada per sota la carrer de la Rambla del Bisbat i per
sota la plaça Elisabet, i pel Carrer Sant Francesc també està lleugerament modificat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El pont és existent des del 1093, contemporàniament a les muralles. La darrera arcada
s’enfonsa sota els fonaments de la primera casa d’enfront i la muralla s’entronca en aquest
indret a cada banda, perquè aquest punt es cloïa amb la porta monumental, que rematava el
pont amb una torre poderosa a cada costat. Aquest pont permetia accedir a la ciutat, des del
cantó del migdia, entrant a la partida del bisbe.
El 1617 és destruït per un aiguat. El 1868 es prohibeix el pas de carruatges pel carrer de Sant
Francesc a causa del mal estat del pont. Tot i que el pont és romànic, el seu origen es remunta,
sens dubte a l’època romana: el fet que en aquest punt s’hagi documentat una de les sortides de
la ciutat d’Auso vers el sud, com ho demostra la necròpolis romana de Can Colomer Muntmany,
obliga a una obra d’enginyeria d’aquest tipus per travessar el riu a la sortida de la ciutat. Així
doncs, el nom popular de Pont Romà al Pont de Queralt, si bé no és correcte, no és
pas històricament desencaminat.
La última intervenció és el 1939 quan es reconstrueixen les dues arcades properes a la muralla,
enderrocades per l'acció d'una voladura.

Arqueologia:

Veure la fitxa subsòl i l'àmbit corresponent
Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

Unió de la ciutat emmurallada amb el carrer itinerant de Sant Francesc

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
És una peça romànica de les més importants de la ciutat. Té un valor històric considerable
perquè marca l'antic camí ral de Barcelona, que se sobreposà a la primitiva via d'Ausa a Barcino.
També és molt important paisatgísticament i com a nexe de continuïtat entre el carrer de Sant
Francesc i la part antiga de la ciutat.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Pont de Queralt
Elements:

B 001 001
Cal tenir en compte l'arcada soterrada.

Entorn de protecció:
Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

Criteris d'intervenció:

S'hi ha de mantenir el volum, el material, la tectura, el cromatisme, l'estructuració funcional i
l'estructura portant.

Entorn de protecció:

S'ha de respectar la visibilitat de l'element i els marges del riu.

Usos permesos:
Usos prohibits:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Pont de Queralt

B 001 001
ZA35

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Pont de Queralt

Ús actual
Ús originari

Zona de circulació.
Espai de circulació, pont

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc inundabilitat
no excacat

Estat de conservació:

Conservat integrament

Pont de la Calla
Rambla del Bisbat s/n i C/Soledat
superficial

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segle XX Context Guerra Civil, Segona meitat
Segle XX - XXI
Descripció de bé:

Descripció específica:
El pont és existent des del 1093, contemporàniament a les muralles. La darrera arcada s’enfonsa sota els
fonaments de la primera casa d’enfront i la muralla s’entronca en aquest indret a cada banda, perquè aquest punt
es cloïa amb la porta monumental, que rematava el pont amb una torre poderosa a cada costat. Aquest pont
permetia accedir a la ciutat, des del cantó del migdia, entrant a la partida del bisbe. El 1617 és destruït per un
aiguat. El 1868 es prohibeix el pas de carruatges pel carrer de Sant Francesc a causa del mal estat del pont. Tot i
que el pont és romànic, el seu origen es remunta, sens dubte a l’època romana: el fet que en aquest punt s’hagi
documentat una de les sortides de la ciutat d’Auso vers el sud, com ho demostra la necròpolis romana de Can
Colomer Muntmany, obliga a una obra d’enginyeria d’aquest tipus per travessar el riu a la sortida de la ciutat. Així
doncs, el nom popular de Pont Romà al Pont de Queralt, si bé no és correcte, no és pas històricament
desencaminat.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Pont de Queralt
Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1985). Programa PRAV Vic (inèdit)
JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p. 406.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 136.

B 001 001

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 002 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA CARME

Coordenades UTM:

X= 438183
Y= 4642408

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Pública

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Varis segons elements
Varis segons elements
Varis segons elements
43559
Varis segons elements

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 002 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Font de la Rambla del Carme
Rambla del Carme
Eclecticisme - postmodernista
Manuel Gausa, Pere Puntí, Jaume Segura i Luis Coma
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1928 /1929

Descripció:
Font-monument de forma monolítica octogonal de pedra dissenyada per l'arquitecte Manuel Gausa, ornamentada
amb motius florals en els travaments i amb dos fanals i quatre brolladors d'aigua.
S'erigeix com una fita urbana en el punt en que la Rambla del Carme va a fer un gir cap a la Rambla Davallades. Es
valora el fet que un element útil com és una font se li va voler atorgar la condició de monument amb la voluntat
d'embellir la via urbana. Així, la pedra té elements ornamentals i la font és el suport d'una escultura al.legòrica i
d'uns relleus amb escenes de la vida del camp.
Aquest monument va donar lloc a 5 concurs convocats per l'Ajuntament l'any 1929. Un d'ells era per coronar la
font-monument i que havia de desenvolupar una al·legoria a l'agricultura representada per una noia. I els altres
quatre eren per realizar els relleus de bronze dels 4 brolladors i que havien de representar escenes agrícoles de la
comarca. Els paisatges que complementessin l'escena havien de ser coneguts i característics d'aquí.
El guanyador del coronament va ser Pere Puntí i Terra, que va representar l'Al·legoria a l'agricultura amb una noia
vestida amb una túnica que deixa veure el genoll i la cama i que porta un cistell de fruits i es recolza en un pilar, on
hi ha un cistell ple de fruits i flors. Pel que fa al rostre, l'original de Pere Puntí estava molts esmiscolat. Enric Sala,
en la seva còpia, el va interpretar a partir d'una fotografia.
El jurat la va escollir perquè la figura tenia la deguda proporció i estava en harmonia amb el pedestal que la sosté;
havia de semblar que pedestal i figura fossin ideats per la mateixa ment i l'escultura no podia ser independent dels
altres elements arquitectònics de la font. També, la va escollir perquè té visualitat per totes bandes. La figura té una
actitud estàtica, està moldejada tenint en compte que ha de ser corpòria per la seva ubicació enfilada; tanmateix
havia de representar l'abundància i la riquesa agrícola de la comarca. Així la plenitud del cos de la noia i els fruits
que porta formen un volum rotund que transmet la seguretat que la abundància del camp donava a la societat.
Dels relleus de bronze, els guanyadors van ser dos per en Pere Puntí i Terra, un d'ells amb col·laboració amb Julià
Fàbregas, en Jaume Segurañas i en Luis Coma.
1. Pere Puntí, amb la col.laboració de Julià Fàbregas: A les bases es detalla l'escena que s'ha de representar:
"Casa de campo, en la era llena de sol, se encuentran reunidos los gallos, gallinas y polluelos; el ama de la casa les
echa comida que es engullida con avidez; mas lejos, trastes de labranza, una burra con su pollino, etc." Un pagès
guia tres cavalls; al fons una casa de pagès amb un carro ple de palla i les muntanyes.
Es destaca laapacitat de crear moviment, partint d'un tema narratiu tractat amb un eloqüent realisme. Utilitza el
recurs de plasmar el cap del cavall i el del pagès en alt relleu: sobresurten de la resta d'elements i són els
protagonistes i punt de partida de l'escena narrativa. Es transmet l'ambient del treball del camp, cavalls i homes
esdevenen una mateixa cosa. Té, així, el valor de crònica d'una època.
2. Jaume Segurañas: A les bases del concurs es detalla l'escena que s'ha de representar: "un rebaño apacentando
en las márjenes del rio vigilado atentamente por su silencioso pastor". Un pastor que vigila un ramat de xais sota un

Fo04

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements
pont d'estil gòtic i rodejat d'arbres.
Es destaca per la qualitat de transmetre un ambient bucòlic, reposat, la calma eterna del camp, alhora que té el
valor d'exposar la crònica d'una època. Dóna molta importància a l'element arquitectònic del pont gòtic que està molt
detallat i que centra l'escena i la unifica. La il.lusió de profunditat es crea a través dels xais que sobresurten de la
superfície plana, pels arbres i en la convergència de línies en el punt més alt del pont. Es valora la lectura clara i
directa.
3. Luis Coma: Les bases del concurs obligaven a representar l'escena: "El trigo está segado; el campeisno va
juntando las gavillas transportándolas hasta la carreta de bueyes que se halla rebosante". En el lema l'autor
describia així el seu treball: "representa plasticamente la faena de la cosecha de trigo por medio de uno de les
hermosos campos que abundan. Dos segadores verifican el trabajo de cortar i un tercero se prepara, por la
izquierda llega una mujer de las masias que trae "begudes". Dos segados ajaguts i una creu de terme.
S'en destaca el seu treball escultòric que transmet l'esforç dels segadors. S'unifica l'escena per mitjà de la
regularitat de les dues figures simètriques que amb el mateix gest conformen la trama narrativa, separades per les
garbes de blat. Té el valor d'una crònica de l'època i no defuig el caractericisme.
4. Pere Puntí i Terra: En les bases del concurs es detalla l'escena: "una junta de bueyes que arrastra penosamente
un arado cuya lanza levanta espumas de la tierra fertilizada: al fondo la silueta del Montseny". Dos pagesos que
porten barretina i un bou. Un dels caps es gira.
Es destaca que l'scultor vol transmetre l'esforç del pagès per dominar els animals, que és l'esforç etern del treball
del camp. L'escena s'unifica per mitjà de la trama narrativa, des del pagès que conrea la terra fins a l'altre pagès
que intenta dominar el cavall. L'escultor tracta l'escena amb un realisme eloqüent. Té valor de crònica d'una època.

Les fonts públiques i urbanes han estat importants al llarg de la història de la ciutat. El 1447, el mestre de fonts
francès Joan Baudoner, fa la conducció d'aigua a la ciutat i el picapedrer Nicolau Sentmartí hi construeix cinc fonts
públiques, això és un gran progrés per la ciutat. El distribuïdor d'aigua el col·loquen al centre del Mercadal i més tard
és anomenat popularment "Mare de les fonts"; les altres quatre fonts s'emplacen a la Plaça Nova (St Felip), la plaça
Vella (Pietat), la plaça de Santa Maria i el capdevall del carrer de la Riera.
El 1625 es subtitueix la conducció d'aigua que era de fusta per una de terrissa. Mica en mica, a mesura que la ciutat
anava creixent, es van anar instal·lant més fonts a la ciutat.
Les fonts són elements amb gran càrrega de significat que actuen com a monuments i tenen valor històric, tipològic,
artístic i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització escultòrica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació, la visibilitat i l'entorn que ocupen dins els espais públics
En cas de canvi d'emplaçament per remodelatge dels espais on estan emplaçats, caldrà presentar una proposta i
que aquesta sigui acceptada pel Patronat de la Ciutat Antiga.
Informació complementària::
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Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 002 000
AE14

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla del Carme indeterminat

Ús actual
Ús originari

indeterminat
indeterminat

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible

Estat de conservació:

Destruït totalment

Rambla del Carme s/n
Desconegut

Museu Episcopal de Vic

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Baix imperi, Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Troballa puntual de la part alta d'una ampolla de vidre. Peça d'uns 28 mm d'alçada, tallat expressament a la manera
d'un alabastron. Peça conservada al Museu Episcopal de Vic. El fet que aparegui material romà a la zona de la
Rambla del Carme, seguint el traçat de la muralla medieval fa pensar que el subsòl de les cases de la Rambla,
sobretot de la part alta pot proporcionar informació arqueològica de gran interès per a l'època romana. Les cases de
la Rambla del Carme s'edifiquen a partir del 1668 seguint bona part del traçat de la muralla medieval. El 1905
s'enregistra una sol·licitud de Mª Rosa Bigas demanant permís per cobrir un pati en el Camí de Ronda del Portal de
Manlleu al de Gurb. Això vol dir que en aquest moment, l'estructura murària era encara existent i és visible.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

AAVV. 1905. Gazeta Vigatana. Vic. 10-09-1905. p.313.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. 1992. Pla d'Arqueologia Urbana de Vic, fitxa. 145.
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Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Carme, 3

B 002 003

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA CARME 3

Coordenades UTM:

X= 438129
Y= 4642437

Dades Cadastrals:

8226244DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4+àtic

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24519
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Habitatge en totes les plantes

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

134 m2
684 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Carme, 3

B 002 003

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Voltants del 1930
Època contemporània Segles XX

EU075
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Habitatge unifamiliar
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici de pisos entre mitgeres que consta de planta baixa i quatre pisos, amb l'estructura tradicional de parets de
càrrega. Està coberta per una terrassa la primera crugia de la rambla i teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és arrabossada amb elements de pedra natural i artificial, i baranes de balcons de forja complexa.
És fonamentalment simètrica respecte a un eix central.
La planta baixa presenta una llinda de pedra que emmarca una finestra trencada per una columna amb capitell
dòric i el portal el qual és rectangular i decorat amb un modilló a cada angle superior. El primer pis té dues
finestres amb frontons d'inspiració clàssica sostinguts per pilastres; al tercer pis, com al segon, hi ha balcons amb
un frontó semicircular als dos portals. A l'últim pis hi ha petites finestres, sota el ràfec de la teulada.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Potser és del voltant de l'any 1930, resultat de reformes fetes en una casa ja existent edificat
durant l'eixample barroc al segle XVIII.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant com a mostra de l'eclecticisme que es produí als voltants de l'any
1930. També és important per a l'estudi del tipus d'edificació de l'època i com a testimoni dels
sistemes constructius i dels elements arquitectònics

Elements:

Cal destacar les baranes dels balcons de forja complexa i els elements de pedra treballada,
sobretot els de planta baixa, ja que són aquell testimoni de la vessant característica de
l'arquitectura noucentista de recuperar elements arquitectònics clàssics i agregar-los a les
façanes, com aquesta columna jònica i el frontó de la finestra, emmarcada amb pilastres de
capitell jònic. El fet de disposar la columna exempta, la singularitza i en estar a la planta baixa,
l'apropa al vianant.

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si
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Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Carme, 3
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la Rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 002 003

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CASA DE MIQUEL COMELLA

B 002 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA CARME 13
C PORTAL DE LA RAMBLA
X= 438164
Y= 4642436

Dades Cadastrals:

8226239DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics
BCIL
24520
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CASA DE MIQUEL COMELLA
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Casa Miquel Comella
Rambla del Carme 13
Noucentista
F. Portillo, arquitecte.
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
24520
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La Casa Miquel Comella és de 1930 amb reforma d'edificis que formaven del creixement barroc del segle XVII-XVIII,
de la circumval·lació de muralles. De la casa orignal del 1930 es conserva la galeria, la façana i alguna part interior
després d'una intervenció a principis del segle XXI.

Descripció:
Façana de planta baixa més tres i àtic amb una composició completament simètrica respecte a un eix central. La
tribuna domina totalment la façana i és la característica principal de la casa. Està treballada amb diferents elements
de pedra natural i artificial, i en la façana també s'utilitzen els arrebossats i estucats.
A l'ampit de la tribuna hi ha un fris treballat en baix relleu que representa fistons que aguanten flors i nuats amb
llaços. Hi ha cinc trams, tres frontals i dos laterals. Aquest fris té aquell sentit d'agradabilitat que ha de tenir tot relleu
ornamental aplicat a l'arquitectura amb absència d'esperit crític. Només ha de servir per embellir o suavitzar un
element arquitectònic, com aquesta tribuna. Els fistons, els llaços i les flors configuren una línia ondulant i són els
llaços els que marquen el ritme, tot creant una òptima fluidesa.
Són elements normalment englobats en un edifici i per ells mateixos tenen una dimensió artística i/o testimonial
considerable
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en els edificis.

Informació complementària::

B 002 013
EA96

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Elements específics significatius

B 002 023

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA CARME 23

Coordenades UTM:

X= 438197
Y= 4642430

Dades Cadastrals:

8226234DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Elements específics significatius

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:

Botiga a la Rambla del Carme
Rambla del Carme, 23

Estat de conservació:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Estil: Racionalisme

Descripció:
És un local d'estil racionalista, que utilitza materials simples, com estucats a les parets i metall en la retolació. Està
composat per el gran buit de l'entrada, que està emmarcat per una motllura d'un color diferent, i una finestra circular
situada a la part superior. La porta d'accés està reculada formant l'aparador i donant l'accés de l'escala de veïns al
lateral.
És un local que està desvinculat de la resta de la finca però que tot i així, és el reflex d'una època determinada.
Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

No hi ha vestigis antics. Està totalment transformat

B 002 023

LC21

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Elements específics significatius
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació i millora
Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme de la façana a
carrer

Informació complementària::

B 002 023

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Carme 27

B 002 027

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA CARME 27

Coordenades UTM:

X= 438208
Y= 4642429

Dades Cadastrals:

8226232DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3+àtic

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Habitatge i comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

397 m2
701 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Carme 27

B 002 027

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU076
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Habitatge
Estructures existents
Bo

Es desconeix
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de terrassa i teula àrab en diverses vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és completament simètrica respecte a un eix central i les altres recolzen en eixos verticals no centrats.
Hi ha gradació de proporcions en les obertures i balcons amb l'alçada. Queda rematada per una cornisa. Hi ha
elements de pedra natural i de pedra artificial i baranes de ferro forjat complex i balcons amb perfils metàl•lics i
ceràmica vidriada. Els acabats de façana són arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que és el resultat de reformes fetes entre l'últim quart del segle passat i primer del
present en edificis ja existents.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:

Cal destacar els balcons en especial, les baranes

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Carme 27
En la resta cal adherir-se als criteris de conjunt.
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 002 027

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Genís

B 002 037

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA CARME 37
C MANLLEU
X= 438245
Y= 4642416

Dades Cadastrals:

8226227DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24521
Conservació
BIPCC
Veure fitxa del local comercial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a planta baixa i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

181 m2
899 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Genís

B 002 037

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Jordi Dou Arumí, arquitecte.
1941
Època contemporània Segles XX

EU077
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Habitatge
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.
Emplaçament de gran visibilitat i punt d'enllaç entre un carrer d'origen itinerant i la rambla de
circumval·lació de muralles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres i en una cantonada d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Com que les obertures són agrupades segons els eixos verticals, la composició accentua la cantonada mitjançant
alguns elements arquitectònics. Hi ha elements de pedra natural en alguns elements, baranes de forja i acabats de
façana estucats i esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis existents segurament al segle XVIII. El 1924 Bernat Callís en reforma les obertures, el
1927 s'obra una finestra a la planta baixa i el 1924 J. Dou reforma la façana.
El pla de Santa Clara es coneix per aquest nom ja que emplaçava l'antic convent de les Monges
Dominicanes de Santa Clara, edificat al segle XVII. Convent i església foren destruïts a la guerra
civil. Els solars que l'emplaçaven es varen urbanitzar des del carrer Sant Antoni fins al cap del
carrer Manlleu i el convent passà a la plaça de Malla on s'edificà l'església inaugurada al 1963.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

Martí Genís fou un home important en la vida cultural del Vic del segle XIX. El trobem en
col·laboracions a La Veu de Montserrat i participà a les esbartades que es celebraven a la font
del Desmai. Escriví novel·les costumistes com Sota un tarot.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant per la qualitat en la construcció i la definició d'alguns elements
arquitectònics, per la integració al context i pel grau de signifcat adquirit, fonamentalment per
raons de posició.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Genís

B 002 037
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el
cromatisme.
Per qualsevol altra intervenció, cal adherir-se als criteris del conjunt.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Genís

B 002 037

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Farmàcia Genís
Rambla del Carme, 37 cantonada carrer Manlleu 1
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Edifici amb origens del segle XVIII-XIX amb gran transformació de principis del segle XX. La farmàcia s'obre a
mitjans del segle XIX.

Descripció:
Local situat en cantonada caracteritzat per les obertures dels tres arcs de pedra d'estil de la postguerra, tot i així,
també en formen part dues finestres que actuen d'aparador i una porta també amb arc situada al límit de la
parcel·la. Excepte aquesta porta, la resta d'obertures està resolta amb fusteria de fusta, que en les obertures dels
tres arcs, té una part de sòcol de fusta i una tarja superior fixe que estableix relació amb l'arrencada dels tres arcs, i
serveix de base pel cartell de lletres perfilades.
L'establiment el va obrir el boticari Fortià Feu l'any 1842. Pels vols del 1886, s'ho va vendre a Martí Genís i Agilar,
farmacèutic i figura cabdal de la Renaixença catalana. Martí era fill del farmacèutic de la plaça dels Màrtirs, que és
on va començar a treballar abans d'obrir la seva pròpia farmàcia. En aquells temps, les farmàcies es feien tots els
medicaments que es venien, fet que mantenien el farmacèutic moltes hores a la seva rebotiga, envoltat de
balances, empolletes amb taps de suro, herbes curatives... Els canvis van ser substancial amb l'inici de la
industrialització dels medicaments i també amb els anys de guerra, que llavors ja havia agafat les regnes el fill,
Josep Genís.
Va ser pocs anys després de la guerra que Josep va aforntar una profunda reforma a l'edifici, inclosa la
farmàcia; que seguia el projecte d'un arquitecte d'Olot Jordi Dou. L'any 1980 va morir Josep Genís, i es va cedir la
regència de la farmàcia a Maria Dolors Soley fins el 1991, que la va comprar Felisa Barnoles. Des de llavors s'ha
anat remodelant les diferents parts com la rebotiga o l'antic laboratori.
El comerç, ja sigui a través del mercat o a través del artesants, és un aspecte social molt arrelat a la ciutat ja des
dels seus origens. És evident que el temps ha transformat el tipus i la manera de comerciar, però, malgrat
tot, alguns establiments han passat a ser llocs emblamàtics perquè han estat capaços de mantenir l'essència d'un
moment. Una essència que està a la memòria de molts vigatans i que contextualitza i eleva el paisatge urbà. Per
tant, els locals comercials tenen valor social, històric i testimonial.
Interior:

L'espai de l'entrada està format d'un cel ras amb il·luminació indirecte. Aquest espai està
comunicat per els altres espais de la farmàcia a través de dos passos, en un d'ells, el més
ample. S'hi situa un antic taulell - escriptori de fusta.

Elements singulars:

Es conserva un receptari de 1846 de quan la farmàcia era regentada pel farmacèutic Fortià
Feu

PLANIMETRIA:

LC22

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Casa Genís

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Mantenir, conservar i restaurar
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana
Interior: S'ha de mantenir l'ambient interior que caracteritza l'espai

Informació complementària::

Erra, Miquel. "Botigues de sempre: 10 històries de Vic". 2008
La planimetria correspon a un inventari comercial i de cartells realitzat l'any 1986 sota la direcció de Miquel
Surinyach.

Codi de classificació

B 002 037

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Genís

B 002 037

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Placa de Martí Genís i Aguilar
Rambla del Carme 37

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Làpida de marbre blanc estatuari amb les inscripcions incises remarcades en negre, dedicada a Martí Genís i
Aguilar, escriptor, poeta, i articulista que es va doctorar en farmàcia a Barcelona l'any 1874. Després de regentar la
farmàcia del seu pare va adquirir una farmàcia de la rambla del Carme, a la façana de la qual es troba aquesta
inscripció. Va ser president del Cercle Literari, professor al seminari de Vic, pertanyia a l'Esbart de Vic. Tant es va
dedicar a la prosa com a la poesia, i va guanyar diverses vegades els Jocs Florals. La seva primera novel·la "Julita"
es va publicar l'any 1874, i en seguiren altres com "La reineta del Cadí" o "Les Novel·les Vigatanes.
És un element amb una gran càrrega de significat que dota de context històric a la ciutat i per tant té un alt valor
testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Pq15

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 6

B 003 006

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA DAVALLADES 6

Coordenades UTM:

X= 438105
Y= 4642359

Dades Cadastrals:

8225815DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 2
Comercial - Residencial

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

205 m2
1001 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 6

B 003 006

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Manuel Gausa, Arquitecte
1941
Època contemporània Segles XX

EU078
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:

Cal destacar la tribuna

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
En la resta cal adherir-se als criteris de conjunt.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 6
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 003 006

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 003 008

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA DAVALLADES 8
PL MAJOR 16
X= 438106
Y= 4642367

Dades Cadastrals:

8225809DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Varis segons elements
Varis segons elements
Varis segons elements
Varis segons elements
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 2
Residencial i comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal dins muralles: Creixement que es
produïa al llarg dels camins que unien les portes d’entrada
de la muralles cap als tres focus d’atracció (Catedral,
Castell dels Montcada i Mercadal). Les construccions eren
entre mitgeres i deixant els patis o horts al darrere. La
trama de carrers amb aquest origen no tenien una amplada
fixa ni un traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 003 008

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Antic forn de pa Solé
Plaça Major, 16
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Es desconeix

Descripció:
Forn de pa recentment transformat amb cafeteria. Del record d'aquell històric forn de pa només en resta la part de la
façana, que té un alt nivell de treball amb fusta. Està composat per dos eixos, en el que un d'ells recull la porta
d'entrada incorporant un punt de simetria. La fusteria és de fusta i té un sòcol de fusta amb emplafonats molt
treballats, i una part superior de targes subdivida amb tres partions. Per sobre de tot aquest conjunt es col·loca el
cartell, emmarcat per unes cornises i suportat amb unes mènsules. És un treball exquisit, amb una delicadesa
sublim, que rememora un temps històric en l'espai del sota voltes.
El comerç, ja sigui a través del mercat o a través del artesants, és un aspecte social molt arrelat a la ciutat ja des
dels seus origens. És evident que el temps ha transformat el tipus i la manera de comerciar, però, malgrat
tot, alguns establiments han passat a ser llocs emblamàtics perquè han estat capaços de mantenir l'essència d'un
moment. Una essència que està a la memòria de molts vigatans i que contextualitza i eleva el paisatge urbà. Per
tant, els locals comercials tenen valor social, històric i testimonial.
Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

Ha estat completament transfromat

LC23

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Varis elements

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Mantenir, conservar i restaurar
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana

Informació complementària::

La planimetria correspon a un inventari comercial i de cartells realitzat l'any 1986 sota la direcció de Miquel
Surinyach.

Codi de classificació

B 003 008

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 003 008
ZA36

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Plaça Major, 16- Rambla Davallades, 8.

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Empresa, intervenció de G.
Caballé.

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Fonrt de pa
Plaça Major, 16- Rambla Davallades, 8.
Sota paviment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció arqueològica realitzada en el marc d'actuació de les obres de millora de la finca ha permès
documentar material arqueològic d'època moderna, si bé no s'han recuperat estructures.

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

CABALLÉ, G. 2015. Memòria de la Plaça Major n.16 i Rambla Davallades, n.8 de Vic. Servei d'Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya.

B 003 008

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 10

B 003 010

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA DAVALLADES 10
C MARE DE DÉU DE LES NEUS 5
X= 438108
Y= 4642376

Dades Cadastrals:

8225805DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:

Casa de Ygnasi Feliu

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36373
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 2
Comercial i Residencial

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

223 m2
982 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 10

B 003 010

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:
Josep A. Tornes, mestre d'obres. (c. Neus 5)
Eclectisisme

EU079
Residencial
Estructures existents
Regular

Època contemporània Segles XlX
XIX-XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres, que consta d'una planta baixa, dos pisos superiors i golfes. Les obertures es distribueixen
simètricament en quatre eixos verticals i mantenen una gradació de proporcions de alçada. La planta baixa, tractada com
a basament amb un encoixinat corregut, s'hi obren quatre portals de llinda plana amb modillons als angles superiors. Les
obertures de les dues plantes superiors són balcons volats amb baranes de ferro forjat. Una fina cornisa separa el segon
pis de les golfes, on es troben quatre finestres rectangulars, emmarcades per una senzilla motllura, acabada amb frontó
triangular. L'edifici acaba coronat per una cornisa amb permòdols
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

De l'edifici de la Rambles es coneix que es va construir el 1889 i el del carrer de les Neus, és del
1890

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana a la Rambla i de les Neus, a la coberta, incloent la torre, s'ha de mantenir el
volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i s'ha de respectar el cromatisme.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 10
Interior: S'ha de respectar l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 003 010

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 13

B 003 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA DAVALLADES 13

Coordenades UTM:

X= 438060
Y= 4642263

Dades Cadastrals:

8026537DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i residencial

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

315 m2
980 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 13

B 003 013

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU80
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que és el resultat de reformes fetes entre l'últim quart del segle passat i primer del
present en edificis ja existents.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
En la resta cal adherir-se als criteris de conjunt.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 13
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 003 013

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 17

B 003 017

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA DAVALLADES 17

Coordenades UTM:

X= 438067
Y= 4642378

Dades Cadastrals:

8026535DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36365
Conservació
Veure fitxa del local comercial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

429 m2
884 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 17

B 003 017

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:
Segurament Josep A. Torner, mestre d'obres.
1909
Època contemporània Segles XX
Modernisme

EU081
Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un immoble entre mitgeres que consta amb una composició simètrica respecte d'un eix central. Consta de
planta baixa, dos pisos i golfes. A la planta baixa trobem un local comercial i la porta d'accés a la finca. Als pisos hi ha
balcons, el del primer pis és corregut i els del segons són independents. Aquests estan formats per arcs escarsers, els
brancals i l'arc són de pedra. A la part de dalt hi ha una galeria d'arcs de mig punt. La coberta és de teula àrab amb ràfec
destacat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central, té elements diferents i la típica gradació de mides amb l'alçada.
L'edifici queda rematat per una porxada i un ràfec inclinat i amb colls vistos. Hi ha pedra en elements
arquitectònics i acabats de façana i baranes de ferro forjat complex.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'estat actual ve d'una reforma feta probablement el 1909.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra de l'arqutiectura utilitzada pel mestre d'obres Josep A.
Torner en plena època modernista, per la qualitat de definició i l'ús dels elements arquitectònics.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 17
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 003 017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 17

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Ferreteria Font
Rambla de les Davallades, 17
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'edifici és del 1909

Descripció:
L'accés del local està al centre de la gran obertura de planta baixa i retirada de la façana principal, de manera que
genera un gran vestíbul previ a la botiga amb dos grans aparadors que acompanyen el comprador fins a la porta.
Aquests dos aparadors tenen un sòcol a tot el llarg i estan formats per grans vidres corbats que caracteritzen
l'espai.
És un local molt senzill i humil que està en completa coherència amb l'edifici i amb l'entorn, i que dóna continuïtat a
l'espai urbà.
Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

Gran espai amb ambient de taller, amb altres estantaries de fusta, amb calaixets. Taulell de
fusta allargat.

B 003 017

LC24

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Edifici d'habitatges de la Rambla Davallades 17
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació i milora
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana

Informació complementària::

Codi de classificació

B 003 017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Carme

B 003 023

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA DAVALLADES 23

Coordenades UTM:

X= 438020
Y= 4642412

Dades Cadastrals:

8026532DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24740
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl i fitxa F 016
005

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

1146 m2
1394 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Carme

B 003 023

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Morató, arquitecte
1661
Època moderna (Segles XVlll)

MH23
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants i de la Rambles

DESCRIPCIÓ:

Església d'una sola nau amb capelles laterals i tribunes, però sense creuer, coberta de teula àrab a dues vessants.
El campanar es situa a la part posterior.
Interiorment presenta una sola nau amb capelles laterals i tribunes al primer pis. L'absis és coronat per una cúpula i hi ha
un cambril dedicat a la Verge del Carme, flanquejat per columnes i uns àbacs que sustenten la corona. La nau es
coberta amb volta de canó decorada marcant els trams de les capelles. Als peus de l'església hi ha el cor. Els murs són
arrebossats i pintats amb policromia.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és completament simètrica de tipus basilical, amb tres pinacles al cos central. Al centre s'hi descriu el
portal d'arc de mig punt, flanquejat per columnes que recolzen un arquitrau lobulat amb una fornícula i una imatge
al centre. Al damunt hi ha òculs circulars i lateralment s'hi obren finestres i balustrades. La part de la façana que
no és de pedra ni emmarcats està arrebossada i pintada.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'obra començà el 1661 i no s'acabà fins al segle següent.
Previ a aquetsa església, el segles XIV els frares carmelites es van instal·lar a un convent a
tocar el terme de Gurb, se'ls volgué traslladar i el 1418 es feu una permuta d'unes cases
situades a l'Arquebisbe Alemany el c/ de Gurb, on de moment s'instal·là la comunitat en una
estança transformada en capella. S'hi construir una església, amb la nau coberta amb volta de
fusta i amb la capçalera poligonal amb volta d'ogiva, dedicada a la Verge del Carme. L'església
barroca, però, s'inicià més tard, i tot i que sofrí diverses etapes, el 1588 la confraria de barreters
començà a construir-la sota l'advocació de la Verge del Roser i de St. Jaume. Però fou al s.XVIII,
després de la Guerra de Successió, quan prosperaren les obres a l'església del convent dels
carmelites calçats del Carme, s'amplià la nau amb capelles laterals i es cobreix amb volta de
rajola -de la mateixa manera que l'església de la Pietat-

Arqueologia:

Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
Aquesta església, que domina tota la rambla del Carme, no té un estil pur. Té un valor històric
important per a la ciutat i un testimoni interessant de l'evolució de l'arquitectura religiosa a Vic.

Elements:

Cal destacar la fornícula i tots els elements de pedra treballada que actuen com a fita ubana i

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Carme

B 003 023
AE15

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Convent i església del Carme

Ús actual
Ús originari

Serveis
Varis, religiós

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ no accessible
Risc de pèrdua parcial
Varis, Museu Art de la Pell

Estat de conservació:

Destruït parcialment

El Carme
Rambla Davallades, n.23
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
BCIL
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Convent i església del Carme que es reedifica al segle XVII. La primera pedra del conjunt fou posada el 22 de juny
de 1661, i es diu que aquell any les celebracions de Carme i de Sant Antoni encara es feren a l'església vella, que
no devia estar molt allunyada. (veure Convent i església del Carme antic). La construcció d'aquest nou conjunt
avançà amb força rapidesa, i es té notícia que al 1664 es feu la translació processional del Santíssim de l'església
vella a la nova Aquesta església vella fou enderrocada i el seu solar fou venut per a la construcció, igual que les
seves pedres. L'estructura de la nova església correspon al tipus d'esglésies conventuals de l'època, amb una gran
nau amb sis capelles per banda, amb passatge entre elles i amb tribunes superiors en relació al cor. Es té notícia
que al 1671 el comerciant vigatà Gabriel Pardines feu construir una llàntia de plata a l'altar major i feu fundacions
posades a administració dels procuradors de la confraria de la Immaculada Concepció. L'obra de l'edifici del convent
va tardar més a realitzar-se. La data de 1708 figura a les llindes de les portes d'ingrés i pas a l'hort i assenyala el
període de construcció o reforma, junt a altres dates com la de 1774, que també figura en el portal d'entrada de
l'edifici conventual. Els frares carmelites emigraren a França durant el període constitucional de 1821 a 1823, fins a
la seva expulsió del convent el juliol de 1835. Aquest espai fou destinat a caserna i s'adjudicà a l'Ajuntament fins
que es traspassà als Germans Maristes, que en van tenir la possessió fins a finals del segle XIX. Després de molts
anys d’haver funcionat com a escola dels mateixos Germans Maristes, actualment part del convent ha estat
rehabilitat com a seu del Museu de la Pell (Generalitat de Catalunya). Es manté l’estructura externa i els arcs del
claustre dins l'actual biblioteca Joan Triadú. És una zona interessant arqueològicament per a l’estudi del perímetre
de la muralla medieval i de la zona pertanyent al Portal de Gurb.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Carme

B 003 023
augmenten la qualitat de l'espai urbà

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració dins l'ambient del conjunt que el contextualitza,
i el fet que juntament amb esglésies de les Rambles, actuen com una xarxa de fites, que doten
de significat històric al paisatge urbà.
L'església està enretirada respecte l'alineació, generant una discontinuïtat al carrer amb un petit
espai al davant amb els elements de forja i les escales donant un espai d'acollida previ a l'accés.
Aquest espai antigament estava reforçat per un paviment de pedra sorrenca al carrer que
actuava d'alformbra.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material i la textura i s'ha
de "respectar" el cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, l'estructuració funcional
general i l'estructura de suport, i s'ha de respectar el material, la textura i el cromatisme.

Entorn de protecció:

Entorn: En l'espai de davant de les Rambles, s'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici, el
volum, el material, la textura i el cromatisme dels elements que formen aquest espai.
S'ha de mantenir l'espai previ d'accés amb els murs, elements de forja i escalinata.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Carme

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

AAVV. (1914). Gazeta Montanyesa, n. 1042. Vic (2.4.1914) p.7. JUNYENT, E. (1976): La ciutat de Vic i la seva
història. Barcelona p.234. JUNYENT, E. (1977). Convent del Carme de Vic, Ausa 131-143. PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 73. SURIYACH, M. (1985).
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles. Pla especial
d'arquitectura en les façanes de part d les Rambles. Ajuntament de Vic. C-6 i C-7.

B 003 023

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 4

B 004 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 4

Coordenades UTM:

X= 438041
Y= 4642282

Dades Cadastrals:

8024510DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4+àtic

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Habitatge i comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

352 m2
2070 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 4

B 004 004

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Racionalisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU082
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Mur Germanes Felipones

B 004 007

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA HOSPITAL 7
C CALL NOU
X= 438058
Y= 4642221

Dades Cadastrals:

8124002DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Ambiental
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Mur Germanes Felipones
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Mur Germanes Felipones
Call Nou

Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
El 1863, en l'expedient d'obertura del carrer Sant Just, firmat per l'arquitecte municipal Juan Cortés, ja consta la
ubicació de les germanes Flelipones en aquest espai.

Descripció:
Mur de façana de mamposteria de planta baixa, un semisoterrani i tres plantes pis. Està formada per cinc eixos de
composició, en el que les obertures de planta baixa són arcs rebaixats d'obra vista; i en les plantes pis són finestres
totes elles de la mateixa mida, algunes d'elles amb emmarcats d'obra vista igual que els arcs de planta baixa.
En el punt de la cantonada, apareix carreus de pedra sorrenca tipus la de Folgueroles.
Són elements arquitectònics singulars normalment provinents de transformacions d'edificis antics que fromen part
de les façanes actuals. Són elements importants des del punt de vista històric, tipològic, artístic i testimonial que
contextualitzen i eleven l'espai urbà a on donen façana.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.

Informació complementària::

B 004 007
EA104

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Abadal

B 004 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA HOSPITAL 9
C SANT JUST
X= 438046
Y= 4642213

Dades Cadastrals:

8124003DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
41943
Conservació
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

47 m2
208 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Abadal

B 004 009

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Azemar, arquitecte
1903
Època contemporània Segles XX

EU083
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

És un d'aquells edificis que es van construir després de la desafectació de les muralles i a partir
de les noves alineacions del Plan de Alineaciones Estatal del 1848.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels tipus d'edificació adaptats als espais residuals entre
les noves alineacions i les traces de les antigues muralles.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Abadal

B 004 009
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Matalasseria Panadès

B 004 010

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 10

Coordenades UTM:

X= 438022
Y= 4642234

Dades Cadastrals:

8024513DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3
Comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Matalasseria Panadès

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Matalasseria Panadès
Rambla de l'hospital, 10
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Segle XX

Descripció:
La façana d'aquest local afecta a tota la planta baixa de la finca, que està deslligada de la resta de la façan de les
plantes pis. És una façana recoberta de ceràmica vitrificada que combina els colors groc pàlid i negre, com si fos un
tauler d'escacs. En la part baixa està treballat només amb ceràmica negre formant visualment una línia de sòcol, i
en la part superior enrassat amb la ceràmica queda embegut el cartell metàl.lic vidriat. Les fusteries de les obertures
són de fusta amb sòcol.
És un local testimoni d'un època i que explica la història i l'evolució del patrimoni comercial de la ciutat
Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

B 004 010

LC 25

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Matalasseria Panadès

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Mantenir, rehabilitar, conservar i restaurar
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana

Informació complementària::

La planimetria correspon a un inventari comercial i de cartells realitzat l'any 1986 sota la direcció de Miquel
Surinyach.

Codi de classificació

B 004 010

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la Rambla Hospital 13

B 004 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 13

Coordenades UTM:

X= 438034
Y= 4642170

Dades Cadastrals:

8123812DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36372
Conservació
BIPCC, veure la fitxa d'elements
singulars.
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 1
Serveis

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

203 m2
477 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la Rambla Hospital 13

B 004 013

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:

EU084

Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1903
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici format per una planta baixa i un pis superior. La façana principal es divideix en tres cossos, essent el central el
que predomina respecte els dos laterals. Les obertures també estan distribuïdes simètricament. Als dos cossos laterals
hi hauria dos portals, un dels quals és ara una finestra, emmarcats per una senzilla motllura. Sobre d'ells hi ha dos
balcons, volats, de llinda plana i amb brancals formats per carreus de pedra.
En el cos central, a la planta baixa s'obra una finestra trigeminada, amb calats d'estil neogòtic, mentre que a la planta
superior hi ha disposada una galeria de set obertures, separades per una fina columna i acabades amb arc de mig punt.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Valor històric - artístic

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura,

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la Rambla Hospital 13

B 004 013

l'estructuració funcional i l'estructura de suport.
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM. El nombre màxim d'habitatges és de 6. La seva distribució per plantes
serà la següent: 4 habitatges a la planta primera i 2 habitatges a la planta segona

Usos prohibits:

Segons normativa POUM.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la Rambla Hospital 13
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escut
Rambla de l'hospital, 13
Modernista
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Escuts
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1903

Descripció:
Dos escuts de pedra de forma caironada al camper dels quals hi ha representada una creu i unes gules. Els cairons
es disposen damunt de quadrifolis, les puntes dels quals s'acaben en frondes, i en una plataforma romboïdal.
Cal destacar la coherència formal respecte als altres elements escultòrics de l'edfici i l'efecte que fan a la façana.
És un element amb una significació de "fita" i té valor històric, artístic i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

B 004 013
Es47

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla Hospital n.17

B 004 017

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 17

Coordenades UTM:

X= 438030
Y= 4642144

Dades Cadastrals:

8123804DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Varis segons elements
Subsòl
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
R1a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla Hospital n.17

B 004 017

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla Hospital n.17

Ús actual
Ús originari

Edifici, habitatge i serveis
Tram muralla, habitatges i
serveis.

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

ZA37

Rambla Hospital
0'20-0'50 m

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
BCIL
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern indeterminat,
Modern Segles XVIII - XIX
Descripció de bé:

Descripció específica:
L’enderroc i construcció de nous habitatges, al 2003, en una finca situada a la mateixa Rambla Hospital, al número
17, també comportà primer l’endagació d’una primera campanya de sondeigs i després dels resultats positius de la
mateixa una d’excavació sistemàtica de les restes documentades. Durant aquesta segona intervenció s’ha excavat
un tram de muralla més llarg del que havíem localitzat durant la fase de sondeig. Aquest tram s’ubica en la línia de
façana de les noves vivendes i les estructures continuen cap al carrer. En un petit tram s’ha realitzat una cala a la
vorera del carrer i s’ha comprovat que la muralla, en aquest indret, té un amplada de 2m. i un metre es troba ja sota
la vorera, al carrer o via pública. Es tracta d’estructures muràries que s’adossen o bé s’assenten, en alguns punts,
sobre trams de la muralla medieval. Fonamentalment corresponen a remodelacions efectuades ja en època
moderna i contemporània. Si bé en alguns trams els rebaixos han permès veure el parament de l’estructura més
antiga i datada en època medieval. Les estructures conserven una alçada màxima de 175cm i mínima de 45 cm, en
alguns sector estan trencades i molt arrasades si bé d’altres presenten un estat de conservació acceptable.
Adossades a la muralla o reforços de la mateixa s’han documentat estructures i elements de les primeres vivendes
construïdes en el segle XVIII a la rambla. Vivendes que s’edificaren sobre el corredor de pas entre la muralla i la
línia d’edificació d’època medieval.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla Hospital n.17

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

MESTRES, I.. 2003: Intervenció arqueològica a Rambla Hospital n. 17, Call Nou 19 i 17 (Vic, Osona). Servei
d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya. Inèdit. 2003. Solar de la Rambla Hospital 17/Call Nou 19 i Rambla Hospital
19/Call Nou 17.Excavació: Imma Mestres

B 004 017

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 18

B 004 018

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 18

Coordenades UTM:

X= 438011
Y= 4642210

Dades Cadastrals:

8024517DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació
Veure fitxa F 500 001. Muralla
del morbo

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

700 m2
1937 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 18

B 004 018

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU085
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 18
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 004 018

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 20

B 004 020

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 20

Coordenades UTM:

X= 438011
Y= 4642200

Dades Cadastrals:

8024518DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació
Veure fitxa B 500 001. Muralla
del morbo

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

82 m2
410 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 20

B 004 020

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Lluís G. IIIa, paleta.
1931
Època contemporània Segles XX

EU086
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencail
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i Coberta de llosetes planes en diverses vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és completament simètrica respecte a un eix central. La tribuna marca l'amplada total de la casa. Amb
elements de pedra natural i artificial i acabats estucats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La tribuna hi fou afegida el 1931.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra de l'arquitectura que es va produir en una època
postmodernista i pre-racionalista.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 20
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 004 020

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Subsòl Rambla Hospital 25/27

B 004 025

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 25-27

Coordenades UTM:

X= 438026
Y= 4642103

Dades Cadastrals:

8123813DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
BCIN
Conservació
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
R1a 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Subsòl Rambla Hospital 25/27

B 004 025
JA46

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla Hospital n.25

Ús actual
Ús originari

habitatge
Muralla, cases

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ no accessible

Estat de conservació:

Conservat integrament

Rambla Hospital n.25
sota paviment

Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Medieval Baixa Edat Mitjana

Descripció de bé:

Descripció específica:
Solar on al 2005 es realitzà una excavació que va permetre documentar el sistema defensiu de la ciutat
baixmedieval (muralla de Pere III, corredor i contramuralla), fruit de la reforma de finals del segle XIV i inicis del XV i
l'evolució de l'urganisme en aquest punt des d'època medieval fins a l'actualitat. Un aspecte molt interessant fou la
comprovació de que l'estructura defensiva anterior a aquesta reforma estava situada en un punt més avançat i que,
en aquest moment medieval es va enretirà, fet que va implicar l'amortització d'algunes de les cases anteriors. En tot
el solar es va documentar un nivell d'activitat metal·lúrgica anterior i posterior al moment de la reforma de la muralla.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Subsòl Rambla Hospital 25/27
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

2005. Intervenció de març a agost, treballs dirigits per Imma Mestres. Servei d'Arqueologia. Generalitat de
Catalunya. 2006. Treballs de consolidació del tram de muralla. Treballs dirigits per Aitana Rius Fabra (Gamarra)

B 004 025

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 28

B 004 028

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 28

Coordenades UTM:

X= 438002
Y= 4642179

Dades Cadastrals:

8024522DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació
Veure fitxa B 500 001. Muralla
del morbo

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

138 m2
425 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 28

B 004 028

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU087
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que és el resultat de reformes fetes entre l'últim quart del segle passat i primer del
present en edificis ja existents.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 28
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 004 028

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 30

B 004 030

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 30

Coordenades UTM:

X= 438000
Y= 4642172

Dades Cadastrals:

8024523DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+ Entresol+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació
Veure fitxa B 500 001. Muralla
del morbo

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
En desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

686 m2
1444 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 30

B 004 030

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Genís Planes, arquitecte.
1931
Època contemporània Segles XX

EU088
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central. Distingeix les plantes pel tipus d'elements utilitzats. El
coronament és amb ràfec amb colls vistos i ceràmica. Amb diferents elements de pedra, baranes de balcons de
forja complexa i acabats de façana estucats i esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'aspecte actual ve de reformes fetes al 1931 per Genís Planes i D. Cumeras,arquitectes.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra de l'arquitectura que es va produïr a l'època postmodernista
i preracionalista.

Elements:

A la casa hi ha una reixa amb la inscripció 1912.

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 30
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 004 030

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'Habitatges de la Rambla Hospital 31

B 004 031

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 31

Coordenades UTM:

X= 438028
Y= 4642075

Dades Cadastrals:

8123811DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3+golfes

Altres noms:

Casa Homs

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36368
Conservació
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

155 m2
973 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'Habitatges de la Rambla Hospital 31

B 004 031

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep A. Torner, mestre d'obres

EU089
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta baixa, tres pisos superior i golfes. La façana principal està dividida en cinc eixos verticals formats per les
obertures de cada pis, distribuïdes en una composició simètrica i jerarquitzada. La planta baixa està tractada com a
basament, diferenciant-se amb la resta de pisos superiors, quedant delimitada per un fris amb dentellons.
En els tres pisos superiors s'obren tres balcons en cada pis, volats i amb barana de ferro forjat. Totes estan emmarcades
amb una motllura que en cada pis està ornada de diferent manera, destacant la del primer pis. A cada banda dels
balcons, coincidint amb els extrems de la façana, hi ha localitzades unes finestres, també emmarcades amb una motllura
decorada, mantenint també la jerarquia dels balcons.
Al pis de les golfes s'obren tres petites finestres quadrades, formant part de l'eix dels balcons, emmarcades també amb
unes motllures que imiten unes pilastres llises amb capitells. Entre finestres, s'hi han col·locat unes petites pilastres
estriades agrupades en parella, donant una uniformitat al pis que s'assimila a un fris.
La façana està rematada amb una cornisa amb permòdols i coronada per una barana de balustres, en el mig de la qual
hi ha un petit capcer d'influència clàssica, amb un frontó semicircular, on hi ha la data de construcció de l'edifici: año
1894.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'Habitatges de la Rambla Hospital 31

B 004 031

Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, caldria adequar la pell de l'edifici amb uns materials, textures i
cromatismes més similars als originals i previs a l'última reforma.
Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana a la Rambla i al carrer de la Ramada s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, el material, la textura originals i recuperar el cromatisme original. A
la façana al carrer del call Moltó s'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, el
material, la textura i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 32

B 004 032

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 32

Coordenades UTM:

X= 437998
Y= 4642162

Dades Cadastrals:

8024524DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació
Veure fitxa B 500 001. Muralla
del morbo

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

314 m2
811 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 32

B 004 032

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Manuel Gausa, arquitecte.
1930
Època contemporània Segles XX

EU090
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central, amb elements arquitectònics diferents en cada planta. L'edifici
queda rematat per un ràfec amb ceràmica vidriada i colls vistos. Hi ha diferents elements de pedra natural i
artificial, baranes de ferro forjat complex i acabats de façana estucats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'aspecte actual ve d'una reforma del 1930 en l'edifici ja existent

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
Molt interessant com a representant de l'arquitectura d'inspiració noucentista de l'arquitecte
Manuel Gausa, també com a mostra dels tipus d'edificació i per l'ús dels elements arquitectònics
de l'època.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 32
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 004 032

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 36

B 004 036

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 36

Coordenades UTM:

X= 437995
Y= 4642152

Dades Cadastrals:

8024526DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
.
Conservació
Veure fitxa B 500 001. Muralla
del morbo

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

249 m2
261 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 36

B 004 036

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU091
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
1932
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

És el resultat de reformes fetes el 1932 sobre un edifici ja existent segurament del s.XVIII.
Possiblement la tribuna va ser afegida més tard

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 36
Rambles
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 004 036

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 42

B 004 042

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA HOSPITAL 42

Coordenades UTM:

X= 437989
Y= 4642137

Dades Cadastrals:

8024529DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

527 m2
1039 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 42

B 004 042

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU092
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que és el resultat de reformes fetes entre l'últim quart del segle passat i primer del
present en edificis ja existents.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, caldria adequar la pell de l'edifici amb uns materials, textures i
cromatismes més similars als originals i previs a l'última reforma.

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana a la Rambla i al carrer de la Ramada s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, el material, la textura originals i recuperar el cromatisme original. A
la façana al carrer del call Moltó s'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, el

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 42
material, la textura i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 004 042

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu

B 004 052

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA HOSPITAL 52
C SANT PERE 8
X= 437983
Y= 4642023

Dades Cadastrals:

7921401DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24538
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de jardins, subsòl i
elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEs
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

1449 m2
4096 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu

B 004 052

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Morató i Sellés, arquitecte
1748-1753
Època moderna (Segles XVlll)

MH24
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles i dels creixements intinerants. L'eixample barroc dels
segles XVII - XVIII. Circumval·lació de les muralles i en el lloc ocupat pel barri antic de Sant
Joan.

DESCRIPCIÓ:

Església de planta de creu grega amb cúpula central i cimbori ortogonal cobert amb forma piramidal, el qual s'il·lumina a
partir de finestres.
L'estructura és de voltes de creuer i cúpula, cobert amb Teula àrab de diverses vessants.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana presenta un capcer lobulat, resseguit amb pedra vista i amb pinacles coronats per esfera, al centre i als
laterals. La portalada, de tipus escultòric, és d'arc rebaixat, amb un escut al damunt que emmarca un baix relleu en
forma de creu llatina. Tot ell es troba envoltat per formes de pedra que estan deteriorades i que acaben amb una
mena de pinacles adossats que descansen damunt pilastres. Al mur de la façana s'hi obren dues finestres
rectangulars als laterals i un òcul ortogonal, amb escaires arrodonits, damunt el portal. L'acabat de la façana és
arrebossat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Fou construïda entre el 1748 i el 1753.
Aquesta església forma part del conjunt de l'Hospital de Santa Creu que fou fundat per Ramon
Terrades el s. XIV. El conjunt està format per unes sales de gòtic tardà, la façana renaixentista i
la farmàcia de l'arquitectura J.Mª Pericas. Es troba situada a la circumval·lació de les muralles
de l'antic barri de St. Joan, a l'eixample barroc que dóna fesomia a aquesta part de la ciutat als
s. XVII i XVIII. Fou construïda per l'arquitecte Josep Morató i Sellés i es pot considerar
estilísticament com un precedent de l'església de la Gleva a Masies de Voltregà, construïda per
arquitectes de la mateixa família. L'estil barroc de transició neoclàssica.

Arqueologia:

Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
Aquesta església constitueix, junt amb els edificis de l'Hospital i de la casa de convalescència,
un dels conjunts arquitectònics més interessants de Vic. L'edifici té un valor històric indiscutible i,
a la vegada és una peça importantíssima com a testimoni de l'evolució de l'arquitectura religiosa
a Vic i comarca (precedent de l'església de la Gleva) i de l'obra de l'arquitecte vigatà Josep
Morató i Sellés, fill de també arquitecte Josep Morató i Soler.

Elements:

Cal destacar la fornícula i tots els elements de pedra treballada que actuen com a fita ubana i
augmenten la qualitat de l'espai urbà

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu

B 004 052

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració dins l'ambient del conjunt que el contextualitza,
i el fet que juntament amb esglésies de les Rambles, actuen com una xarxa de fites, que doten
de significat històric al paisatgeu urbà.
Davamt l'església es troba una plaça, com si l'edifici s'hagués enretirat de l'alineació del carrer,
generant espai d'acollida previ a l'accés. Aquest espai antigament estava reforçat per un
paviment de pedra sorrenca que actuava d'alformbra.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de "mantenir" el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura,el
cromatisme, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

Entorn: En l'espai de la plaça, s'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici, el volum, i treballar el
material, la textura i el cromatisme dels elements originals que formàven aquest espai.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Edifici de l'Hospital de la Santa Creu
Rambla de l' Hospital / Carrer de Sant Pere
Gòtic, Renaixentista, Noucentista
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
El 1348 fou fundat l'hospital, el 1384 s'acaben les obres de construcció de dues cases que donaven al carrer de
Sant Pere. El 1441 es construeix una capella annexa i entre 1538-1547 es construeix la façana actual.

Descripció:
Hospital de planta gaire bé quadrada, amb un pati central i un tancament a la façana que respon a l'estètica
renaixentista i està cobert a diverses vessants. La façana, marcada per tres cossos verticals, els laterals amb
capcers triangulars. Els portals estan decorats amb frontons triangulars i les finestres del primer pis amb
trencaaigües. El central presenta una decoració amb petxina damunt la llinda, frontons triangulars al primer pis,
trencaaigües al segon i obertures separades per columnetes al tercer pis, fent espona a la part esquerra amb un
campanaret d'espadanya. Cornisa sense ràfec. L'interior, encara que molt reformat, conserva una sala gòtica. Cal
remarcar la farmàcia, dins el clos pati, i alguna coberta interior que manté l'estructura de volta quatripartita, però la
major part de l'edifici ha sofert transformacions que impedeixen veure l'estructura primitiva.
Cal remarcar també els mosaic que s'hi conserven i el portal del carrer Sant Pere, que encara que assalinat ostenta
un relleu amb xiprers com a símbol d'hospitalitat.
A l'escala interior es conserva un plafó ceràmic del segle XVIII.
La sala gòtica de l'hospital és un edifici civil de planta rectangular orientada de llevant a ponent. De grans
dimensions, forma una de les dependències laterals del complexe.
És una nau d'una llargada considerable i està coberta per catorze trams amb arcs d'ogiva i parts de descàrrega, que
descansen sobre uns culs de llàntia llisos. Un mur és cec i l'altre té finestres rectangulars, hi ha tres portals de fusta
i vidrieres a manera de tancament.
Ha estat sensiblement restaurat i donat el cos de les obres les parets són arrebossades i pintades; en lloc de ser de
pedra vista, el sostre és pla i el sòl recobert de mosaic modern. Hi havia una sala bessona a aquesta però ha estat
transformada. L'estat de conservació, salvant la restauració, és bo.
El portal de l'hospital és un element moble situat al sud-oest i dona al carrer de Sant Pere. És de forma rectangular
emmarcat per carreus i una gran llinda de pedra damunt el portal en la qual hi ha un alt relleu que descriu dos
xiprers amb una creu llatina al damunt (es troba molt assalinat).
A la part esquerra el flanqueja una finestra rectangular amb una bonica reixa de ferro forjat i al damunt un òcul
ovalat que denota l'amplada dels murs. Aquest portal condueix a les antigues cavallerisses de l'hospital, un ampli
recinte amb cobertes de volta i parets formades per còdols de riu i morter.
A més de formar amb l'església de l'Hospital i la Casa de convalescència, un dels conjunts arquitectònics més
interessants de Vic, aquest edifici per ell sol és importantíssim tant per la seva història com perquè és, segurament,
l'única peça renaixentista de la ciutat fora muralles. Són també molt notables les sales deformes gòtiques (gòtic
tardà)

B 004 052
MH25

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior: En les façanes i cossos d'edificació que donen a les Rambles, el primer tram que dóna al carrer de Sant
Pere, la façana del pati i l'últim tram que dóna al carrer de Sant Pere, fins a l'alçada del primer pis, s'ha de mantenir
el volum, la formalització arquitectònica, el material i la textura i s'ha de respectar el cromatisme.
Interior: En els cossos d'edificació que donen a les Rambles, els que donen al carrer de Sant Pere, la façana del
pati, la planta baixa de l'últim tram del carrer de Sant Pere i els semi soterranis del conjunt s'ha de respectar el
Informació complementària::

Documentació: "La Ciutat de Vic i la seva història" E.Junyent pg. 191-124 "Gran geografia Comarcal de Catalunya"
A.Pladevall pg. 62

B 004 052

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Edifici del carrer Sant Pere 8
Carrer Sant Pere 8
Barroc i altres
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
S. XVII. Les reformes a les plantes primera i segon són recents. La planta baixa posterior és molt antiga. Alguns
elements de la façana són, segurament, del segle XVII.

Descripció:
Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i dos pisos, coberta amb teula àrab a quatre vessants. La planta
baixa està coberta amb una bòveda molt interessant, i en façana és on situen dos grans finestrals amb reixes de
ferro forjat i a l'esquerra, un portal rectangular amb la llinda esculpida. A l'angle esquerre de la casa, per la banda
del C/ Sant Pere, hi ha grans carreus de pedra que arriben fins al nivell del segon pis. A nivell del primer pis hi ha
tres o quatre carreus esculpits on es representa un escut, fragmentat i datat.
La resta dels pisos i la teulada han estat molt reformats i distorcionen una mica l'estructura primitiva.
És construïda amb pedra, totxo i arrebossada al damunt. Parts de ferro forjat i pedra vista.
La llinda del portal, per bé que es troba molt deteriorada, conserva dos xiprers esculpits, símbol d'hospitalitat.
L'escut esculpit als carreus de l'angle esquerre és de pedra blanquinosa i duu la llegenda
següent: PTI.MAX.HOC.CP OCAVIT 1680
La planta baixa és una peça molt interessant pels elements testimonials que evidencien la història i la qualitat de
l'edifici, com la volta, la llinda barroca i la pedra, antigament angular, que hi ha al primer pis. És una edificació típica
que caldria investigar a fons.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura iel cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, l'estructuració funcional general i l'estructura de
suport, i s'ha de respectar el material, la textura i el cromatisme originals.

Informació complementària::

B 004 052
EU93

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Majòlica a Sant Ignasi de Loiola
Hospital de la Santa Creu
Barroc
Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Sembla que coincideix en una època en què a l'hospital hi havia predicadors jesuïtes.

Descripció:
Mural dedicat a sant Ignasi de Loyola, fundador de la companyia de Jesús. Dos àngels custodien un gerro en
flames, element anomenat, també, flàmula.
A l'època barroca la rajola policromada de temàtica religiosa era la considerada culta. Generalment estava
incorporada a l'arquitectura, com és el cas d'aquest mural de ceràmica blava. Es destaca l'expressivitat del dibuix i
la claredat compositiva, dotada d'una certa ampulositat barroca. El conjunt està definit per mitjà d'un eix de simetria
que va de la inscripció del nom del sant a la flàmula. Aquest gerro en flames esdevé el punt de mira central de la
composició en equilibri visual amb els dos àngels que el custodien.Cal tenir en compte els simbolisme dels dos
àngels guardians del sant i de la flàmula; el foc que en la tradició cristiana representa l'amor diví. En el mateix sentit,
un dels atributs de sant Ignasi de Loiola és, precisament, un cor en flames.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabiltiació, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització escultòrica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació, la visibilitat i l'entorn que ocupen dins els espais públics o particulars.
En cas de canvi d'emplaçament per remodelatge dels espais on estan emplaçats, caldrà presentar una proposta i
que aquesta sigui acceptada pel Patronat de la Ciutat Antiga.
Informació complementària::

B 004 052
FC11

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escut del Canonge Ramis
Carrer St Pere 8/10. Finestra

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Escuts
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1680

Descripció:
L'escut de pedra del Canonge Ramis rodejat d'inscripcions religioses i la data de 1680.
Es troba situat a l'edifici del carrer Sant Pere 8, fent cantonada amb el Carrer Sant Pere 10. Fet que desmostraria,
juntament amb les pedres col·locades en cantonada de la part inferior de l'escut, que antigament aquest edifici
estaria en cantonada amb un call o hort.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, consrvació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la stiuació que ocupa actualment en façana.

Informació complementària::

B 004 052
Es50

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Diversos plaques
Pati de l'Hospital de la Santa Creu

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
1. A la llinda de la porta d'entrada a sota de la Sala Gòtica: Pedra amb inscripcions incises. Aquesta inscripció es
va col·locar en aquesta llinda al segle XV i la traducció del llatí al català és la següent: "Deixeu que la mainada
vingui a mi", segons una cita de l'evangeli segons sant Joan.
2. Pedra, amb les inscripcions incises. Aquesta frase és la que feien servir els capellans quan el metge es
converteix en l'autèntic protagonista de l'hospital. La inscripció es va col·locar en aquesta llinda a finals del segle
XVIII.
3. Pedra, amb les inscripcions incises. La inscripció traduïda del llatí al català diu: "Déu proveirà". La inscripció es va
col·locar en aquesta llinda a finals del segle XVIII.
4. Pedra, amb les inscripcions incises. La inscripció traduïda del llatí al català diu: "Vaig tenir set i hem van donar de
beure a l'hospital". La inscripció es va col·locar en aquesta llinda a finals del segle XVIII.
5. Pedra, amb les inscripcions incises. Es va co·locar a aquesta llinda a finals del segle XVIII. La inscripció traduïda
del llatí al català diu: "La casa de Déu".

Són elements amb una gran càrrega de significat que actuen com a monument i tenen valor històric, artítistic i
testimonial, contextualitzant l'edifici a on estan situats.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

B 004 052
Pq19

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Diversos escuts
Pati de l'Hospital de la Santa Creu

Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Escuts
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'origen de l'escut de l'Hospital és de l'any 1600 quan apareix en un gravat del llibre de comptes de la institució. La
targeta, l'Escut del canonge Pere Ramis, l'Escut de Vic i l'Escut de Conanglell pertanyen al s.XIX

Descripció:
En el pati de l'Hospital de la Santa Creu es situen 4 escuts i una targeta que contextualitzen la història de l'edfici:
1. L'escut de l'Hospital de la Santa Creu està conformat per l'escut de Vic, de forma caironada, amb el camper de
divisió quarterada on es representen les creus i les gules, i per l'escut del Bisbat de Vic, format per la mitra
episcopal i les claus de sant Pere. La mitra és la que timbra l'escut i les claus es fusionen amb les partions de
l'escut municipal. Està disposat sobre una targeta amb les vores acabades en volutes d'espiral i tires de pergamí i
rodejat de tiges i fulles.
Cal destacar l'excel.lent treball escultòric i la claredat i el rigor en la composició que la profussió ornamental no
ofega. Cal tenir en compte que l'escut de l'Hospital combina l'heràldica municipal amb l'heràldica religiosa del Bisbat
de Vic, els dos poders de la ciutat. La fusió dels dos escuts és racional i estèticament molt reeixida.
2. Targeta que imita els rotlles de pergamí i a la superfície oblonga de la qual hi ha la inscripció següent: "Ramon
de Terrades. Fundador de l'Hospital de Vich. Año 1348".
Cal destacar la ompositiva de la targeta i el fet que és una de les quatre targetes que informen dels principals
benefactors de l'Hospital; en aquest cas, del fundador, Ramon de Terrades.
3. L'escut del canonge Pere Ramis. És de forma ovalada i al camper es representen en baix relleu el birret i les
bordures, els atributs eclesiàstics del canonge, i una palmeta de la qual brollen tres flors de lis i fulles. L'escut es
disposa sobre una targeta que imita un rotlle de pergamí.
Cal destacar-ne la claredat compositiva, l'execució directa i segura i el fet que és una de les quatre targetes que
informen dels principals benefactors de l'Hospital. El canonge Ramis va aconseguir augmentar els llegats cap a
l'Hospital i hi va fer noves construccions.
4. L'escut de Vic de forma caironada amb el camper en divisió quarterada on es representen les creus i les gules.
L'escut es disposa damunt d'una targeta que imita un rotlle de pergamí.
Cal destacar-ne la claredat compositiva, l'execució segura i el fet que és una de les quatre targetes que informen
dels principals benefactors de l'hospital. El consistori vigatà ha estat, des de sempre, un dels principals valedors de
l'Hospital en tots els camps.
5. Escut de Conanglell. És de forma de quadrilong francès amb el camper cobert de rombes i timbrat per un casc.
L'escut es disposa damunt d'una targeta que imita un rotlle de pergamí.
Cal destacar-ne la claredat compositiva i el fet que és una de les quatre targetes que informen dels benefactors de
l'Hospital. La finca de Conanglell va integrar-se al patrimoni de l'Hospital i des d'aquest moment ha estat un dels
béns immobles més rendibles de la institució.

És un element amb una significació de "fita" i té valor històric, artístic i testimonial.

B 004 052
Es41

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, consrvació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Codi de classificació

B 004 052

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Farmàcia
Rambla de l'hospital, 52

Josep Ma Pericas, Llucià Costa

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'any 1664 es fa la instal·lació definitiva de la farmàcia a l'hospital. El 1932 es construeix la farmàcia el lloc actual

Descripció:
La farmàcia, amb accés i façana al pati d'entrada a l'Hospital, consta de dues estances complementàries. Una
d'elles està ambientada per les pintures de Llucià Costa i amb un taulell de marbre fosc amb una base de fusta
treballada.
La porta d'entrada es situa sota una arc de mig punt amb un fusteria de fusta treballada, i subdividia amb quartions
que li donen ritme i identitat. Cal destacar els pots de farmàcia, que donen contextualitzen el conjunt i li dónen el
significat del lloc.
Dins el marc de les reformes que es van fer a l'Hospital de la Santa Creu de Vic a la segona meitat del segle XVI,
impulsades pel canonge Pere Ramis, es va fer la instal·lació definitiva d'una farmàcia pròpia a l'esquerra de
l'entrada del recinte hospitalari.
Segons sembla, el canonge Pere Ramis, va apuntar en un quadern tot el que feia referència a la nova farmàcia. Per
tal d'aconseguir tot aquest material, va obrir una subscripció perquè s'aportessin els diners necessaris, i sembla ser
que va aconseguir una llista llarga amb noms de dignitats civils, eclesiàstiques, de senyors i d'artesans.
Així, l'potecaria de l'hospital va quedar instal·lada amb tots els avenços de l'època, i va tenir una gran activitat de
material i utilillatge, de manera que es pot qualificar com a un model en el seu gènere.
La farmàcia va continuar durant els segles XVIIIi XIX en la mateixa ubicació i els pots de ceràmica van anar seguint
les vicissituds i inclemències del temps. Fins el 1929, en el que l'espai de la farmàcia es cedeix per instal·lar el
Laboratori Químic i d'Higiene Pública. El 1932 s'inicien les obres de trasllat de la farmàcia als baixos de l'Hospital a
la dreta del pati de l'entrada (el lloc actual), el lloc conegut fins llavors amb el nom de "forn i pastador". L'obra va ser
dirigida per Josep Ma Pericas, arquitecte; i el pintor Llucià Costa que hi va fer un mural al·lusiu a les obres
benèfiques en la sanitat.
Són elements arquitectònics singulars normalment provinent de transformacions en els edificis antics. Són elements
necessaris per entendre l'evolució històrica del conjunt hospitalari, i per tant, són importants des del punt de vista
històric, tipològic, artístic i testimonial.

B 004 052
EA105

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment dins els edificis.
S'ha de mantenir tot aquell material bé moble que li dóna significat el lloc.

Informació complementària::

Ylla-Català i Genís, Miquel. "Els pots de farmàcia de l'Hospital de la Santa Creu de Vic". Ausa 150 (2002) p.725-738

B 004 052

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu

B 004 052
AE16

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Hospital de la Santa Creu

Ús actual
Ús originari

Serveis
Serveis, hospital, església

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc ambiental
Col·lecció de l'Hospital
(Farmàcia i ceràmiques)

Estat de conservació:

Conservat integrament

Plaça Gerbert d'Orlach
Variable

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Conjunt format per l'Hospital de la Santa Creu i Casa de la Convalescència. A partir del 1343 es construí l'hospital
dit de Ramon de Terrades, aixecat gràcies al llegat fet per aquest ciutadà. S'alçà entre el carrer de Sant Pere i el
barri de Sant Joan, i és l'actual Hospital de la Santa Creu, l'únic que, ampliat i renovat gràcies a llegats i fundacions
posteriors, ha arribat fins a nosaltres. En queda visible l’església, la farmàcia i altres dependències de l’hospital.
Només s'ha excavat part del subsòl de la Casa de Convalescència (veure fitxa) i pàrquing de l'actual Hospital de la
Santa Creu (veure fitxa). Les fonts documentals indique que al 1348 s’inicia la construcció de l’hospital. El fet que
s’escollís aquest lloc, cal relacionar-ho amb l’obertura, durant el segle XIII de dues noves vies d’accés a la ciutat, pel
pont del Remei, el Carrer de Sant Pere i el Portal de Malloles i l'altre vers l'actual Carrer Doctor Junyent en direcció
Santa Eulàlia (Lluçanès). Al 1384 es considera acabat. Al 1441 es construí al costat esquerre de la façana de
l’hospital una capella dedicada a la Santa Creu. I es documenten modificacions al llarg del segle XVI quan al 1525
el Patronat de l’hospital sol•licita ajut per realitzar reformes i al 1538 comencen les obres de l’edifici. L’estructura
inicial és modificada entre el 1549 i el 1577 per voluntat expressa de Ramon Terrades, que va fer el llegat per a la
seva fundació:”s’havien d’erigir dues cases o naus, de tres tramades d’arcs de pedra i cobertes d’embigat, una per a
homes i l’altra per a dones”. Al 1633 comença la devoció pel miracle de Sant Crist de l’Hospital i al 1753 s’acaba
l’església actual, iniciada el 1748. Des de 1772 hi ha documentat un edifici de convalescència (Casa de la
Convalescència). I, des d'inicis del XIX es transforma en hospital militar, concretament a patir del 1813 (Salarich diu
que l’antiga farmàcia podria haver estat una capella dels segles IX-X tot i que no hi ha documents). Casa de
convalescència de l'hospital construïda al segle XVIII, fora la muralla de la ciutat al costat del renovellat hospital i de
la nova església dels Dolors construïda pocs anys abans. Dins l'eixample barroc. Cal remarcar el claustre
d'inspiració neoclàssica construït al 1772 pels germans Morató. Actualment està destinat a convent morgue de
l'hospital. Edifici civil. Edifici assistencial de planta trapezoïdal amb un claustre al centre. Dues façanes són
exemptes i les altres s'adossen a l'hospital i església dels Dolors. Consta de planta baixa i dos pisos amb obertures
simètriques i rectangulars i un portal a cada façana. Cal remarcar el claustre de planta quadrada amb cinc arcades
cada costat, recolzades sobre columnes amb basament cilíndric, fust abombat i arcs de mig punt. Als angles hi ha
pilars de la mateixa factura. Al primer pis s'hi obren grans balconades simètriques i grans i al segon són més petites.
El claustre té tres trams coberts amb empostissat i amb una volta quatripartita amb culs de llàntia que descansen
sobre el mur. El sòl és format per cairons.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
viMantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p. 124, 191, 235, 270, 271
PLADEVALL, A (1983). "L'hospital de Vic" a Revista Vic 1p s/n
SENA, F (1955). "VI siglos del hospital de Vic" a Ausa II, Vic p.121-126.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 96.
SURINYACH, M. (1985). Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles.
Pla especial d'arquitectura en les façanes de part dles Rambles. Ajuntament de Vic. C-1, C-2, C-3.

B 004 052

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu

B 004 052
ZA38

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Hospital de la Santa Creu aparcament

Ús actual
Ús originari

pàrquing
Tram muralla, habitatges i
serveis.

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ no accessible
Risc de pèrdua parcial
Empresa Arqueòlegs.cat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

C/Doctor Junyent, C/Ramon de Terrades
2-4 m

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Varis segons elements

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern indeterminat,
Modern Segles XVIII - XIX
Descripció de bé:

Descripció específica:
Els treballs de seguiment de rases prèvies a la construcció d'un pàrquing soterrat a l'Hospital de la Santa Creu de
Vic (Carrer Doctor Junyent/ Carrer Ramon de Terrades/ Passeig de l'Orfeó Vigatà), iniciades al desembre 2016 i
durant pràcticament tot el 2017, han recuperat part de la necròpolis associada possiblement a l'hospital i església,
amb cronologies d'època moderna (XVIII-XIX). Es tracta de tres nivells d'inhumacions i la presència d'una estructura
murària, atribuïda a la Clausura del Morbo i conservada en més de 15 metres i 75 cm amplària. Aquests treballs
també han permès recuperar un forn i un pou així com una alineació de cases disposades al llarg d'un carrer de les
que s'identifiquen diverses estàncies, datades del segle XIII.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

GÓMEZ, A. (2010). Catàleg Patrimoni Arqueològic. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Ajuntament de Vic
JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona. Curial ed. 1976
PASCUAL, B. (1988). Vic: una ciutat en el decurs de la historia. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 70
RAMON, M. (2017). Informe preliminar als treballs arqueològics del pàrquing de l'Hospita Universitari de la Santa
Creu. Servei d'Arqueologia. Inèdit.
RAMON, M. (2017a). Proposta de deconstrucció d'un tram de la muralla del Morbo (ue 1900), d'un forn (ue 8000),
de quatre fosses d'enterrament (ue 2000, 3000, 4000 i 5000) i d'un tram de paret (ue 1700/1701). Excavació
arqueològica a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic (Vic, Osona). Maig 2017. Servei d'Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya, inèdita
RAMON, M. (2017b). Proposta de deconstrucció d'un conjunt d'estructures d'època baixmedieval (ue 11000).
Excavació arqueològica a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic (Vic, Osona). Juny 2017. Servei
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, inèdita
SENA, F. (1955). "VI siglos del hospital de Vic". Ausa II, Vic, p. 121-126.

B 004 052

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

PATI DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU

Època:

Reinaixement

Estil:
Autor:

Jardí a l'anglesa

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí d'institució
316 m2
Pati d'accés a l'edifici de
l'Hospital

Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

Bo
Si
No

Rambla de l'Hospital, 52

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Valoració:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Conservació
jardí històric

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Veure fitxa corresponent a l'edifici de Hospital de la Santa Creu

Descripció:
Pati d'entrada a l'edifici de l'Hospital entre la façana renaixentista d'entrada i amb escalinata al fons. L'enjardinament
és senzill i molt digne amb gran parterre verd una mica aixecat amb quatre magnòlies a les cantonades amb la Creu
al mig. Paviments de pedra al voltant que condueixen a les escales del fons i als diferents accessos dels edificis que
l'envolten. Cal destacar la porta noucentista de la farmàcia de l'Hospital.
Orientat a est però envoltat de façanes a quatre vents és un espai molt ombrívol.
VEGATACIÓ:

Arbres:

grup de quatre magnòlies,
Magnolia grandiflora

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

D07
Magnolia grandiflora, magnòlia
Bo
no n'hi ha

ELEMENTS:

Contruïts:

Estat de conservació:
Mobiliari:

Farmàcia de
l'Hospital_noucentista 1932-33.
J.M. Pericas arq.

B 004 052
JHC5

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu
Estat de conservació:
Singulars:
Estat de conservació:

Creu
Bo

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i conservació

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure i enjardinat, mantenir zona de parterre amb paviment tou i mantenir el paviment de pedra
envoltant, vetllar per un bon drenatge.

Elements a conservar:
Tot el conjunt

Informació complementària::

B 004 052

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de l'Hospital de la Santa Creu

B 004 052

D07

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Magnòlies de l’Antic Hospital de la Santa Creu

Coordenades UTM:

X= 437975

Casc Urbà. En un pati al que s’accedeix des de la rambla de sant Domènec
Y= 4642016

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbredes d'interès local
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
Es troben dins del pati interior de l’antic Hospital de la Santa Creu.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Magnòlies
Magnolia grandiflora

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

13m
1,10-1,20m
1,30-1,40m

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
La recent reforma d’aquest pati, d’un edifici amb un important valor històric per la ciutat de Vic, pot donar un gran
valor a aquestes magnòlies que formen un conjunt estèticament molt atractiu.
Aquestes magnòlies, per les dimensions són arbres que potser no assolirien encara el grau de singulars però el
conjunt de les 4 ubicades a cada una de les cantonades d’aquest pati històric les converteixen en una arbreda de
mèrit.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal

B 005 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PARC JAUME BALMES 2

Coordenades UTM:

X= 438097
Y= 4641900

Dades Cadastrals:

8020002DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEs
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

5479 m2
5982 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal

B 005 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1845
Època contemporània Segles XlX

EU094
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Zona de l'antic molí del Prat tocant el convent de Sant Domènec i davant del Parc Balmes.

DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta baixa i tres pisos que queda aïllat amb estructura tradicional de parets de càrrega, amb dos patis
centrals coberts i coberta general de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és planta i organitzada per eixos, amb balcons de llosana de pedra o mixtes, baranes de ferro forjat i
acabats de façana arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Obra de nova planta del 1845 i inaugurada el 1846.

Arqueologia:

Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
L'edifici és interessant més pel volum que acompanya l'antic convent de Sant Domènec que no
pas pel seu valor arquitectònic. Són molt interessants, però, alguns elements, com els de pedra
de la planta baixa.

Elements:

La façana del darrere amb les galeries i les persinanes de llibret.
Els de pedra de la planta baixa i les baranes dels balcons.

Entorn de protecció:

És molt interessant el canvi d'escala que genera l'edfici respecte el Parc, mostrant
monumentalitat i respecte el jardí, en el que s'estableix una relació molt més humana, íntima i
pròxima.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal
Criteris d'intervenció:

B 005 002
Exterior: A la façana del parc i del jardí, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i s'ha de
respectar el volum, la formalització arquitectònica, el material i la textura de la resta.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles, i ha de mantenir el canvi d'escala entre el Parc i el jardí

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal

B 005 002
ZA39

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Casa Sacerdotal

Ús actual
Ús originari

Religiós
Varis

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc inundabilitat
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Casa Sacerdotal i Diocesana de Vic
Parc Balmes, n.2
variable

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
BCIL
Varis segons elements

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció a la Casa Sacerdotal realitzada al 2011 va permetre documentar diverses canalitzacions i dipòsits
revestits parcialment amb morter. Aquests s'han associat a activitats vinculades amb l'ús de l'aigua. Ben
testimoniades per la presència d'un molí veí. El conjunt s'ha datat d'època moderna.

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

DIAZ CARVAJAL, A. 2011. Memòria dels treballs arqueològics a la Casa Sacerdotal de Vic. Servei d'Arqueologia.
Generalitat de Catalunya.

B 005 002

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal

B 005 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DE LA CASA SACERDOTAL DIOCESANA DE VIC

Època:

s.XX

Estil:
Autor:

Jardí a l'anglesa

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí d'institució
1486 m2
jardí privat (que no es fa servir
actualment perquè no es

Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

Regular
No
Si

Parc de Jaume Balmes, 2

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Valoració:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Conservació
jardí històric amb arbres
exemplars

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Jardí en planta baixa directament sobre terreny, queda quelcom aixecat en relació al nivell de la galeria que li dóna
accés. Jardí d'estil paisatgístic amb arbres exemplars que actualment són els grans protagonistes. Limitat per murs
de parcel·la amb l'escola a sud i a est i amb el propi edifici a nord i a oest. L'accés principal es produeix centrat des
de l'edifici principal de la casa per la banda est a través d'un arc/porta de tanca de boix que el separa de la galeria
posterior de l'edifici. Hi ha un accés en rampa que surt de planta primera del cos annex a l'edifici principal a
nord-oest i que baixa recolzada en el mur perimetral fins a la cantonada oest, la més allunyada de l'entrada principal
on hi ha una estructura de ferro tipus glorieta.
Destaquen un castanyer d'Índies i un teix, també hi ha un lledoner, diversos fruiters i arbusts clàssics. Sota el
castanyer una imatge de la Mare de Déu de Lourdes i una petita bassa rodona de ciment sense més interès que el
de punt d'aigua.
En l'extrem sud-est ha quedat només un pas estret amb algun exemplar, però, remarcable.
Actualment el jardí no es manté i està ple d'herbes però no ha perdut els seus valors més importants i les traces no
han estat modificades, que ja és molt important.
Orientació oest.

JH32

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal

B 005 002

VEGATACIÓ:

Arbres:

Aesculus hippocastanum,
castanyer d'Índies, AP05;
Taxus baccata, teix, AP02;

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

AP05 i AP02
Aesculus hippocastanum Taxus
Bo
Buxus sempervirens, boix;
Laurus nobilis, llorer;
Philadelphus coronarius,

ELEMENTS:

Contruïts:
Estat de conservació:
Mobiliari:
Estat de conservació:
Singulars:

Estat de conservació:

glorieta/pèrgola al fons del jardí
en ferro forjat
Dolent

Estructures de ferro per enfilar
rosers, parres, i barana
resseguint la rampa...
Regular

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
actuació de conservació i manteniment, i millora d'alguns elements

Criteris d'intervenció:
mantenir l'estructura actual del jardí, conservar sòl permeable, espècies vegetals clàssiques i restaurar les
estructures de ferro amb enfiladisses.

Elements a conservar:
Arbrat singular i protegit, el castanyer d'Índies i el teix, però també el lledoner, la figuera, el til.ler...Les estructures
de ferro.
Informació complementària::

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal

B 005 002

AP02

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Teix de la Casa Sacerdotal

Coordenades UTM:

X= 438084

Casc urbà. Dins el pati de la Casa Sacerdotal de Vic, espai privat però que té força presència
des d’un aparcament municipal.
Y= 4641894

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbredes d'interès local
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
Dins del jardí de la casa sacerdotal que sembla que ha estat una mica deixat però en el que en l’actualitat sembla
que s’està fent un esforç per a millorar-lo. L’arbre és molt proper a un petit hort dels residents de la casa.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alçada:
10m
Volta de canó:
2,00m
Diàmetre:
0,64m
Volta de soca:
2,90m
Capçada:
10-11m
Alçada de la primera ramificació:
4m (abans té alguna petita ramificació lateral).
Nombre de branques de la primera ramificació:
3 branques totalment verticals.
Comentaris:
Aquest exemplar de teix té una volta de canó i una alçada destacables. És tracta d’un exemplar femella, ja que es
tracta d’una espècie dioica, tal i com hem pogut observar gràcies al seu fruit.
El teix és una espècie protegida per l’Ordre del 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora
autòctona amenaçada a Catalunya publicada al DOGC 493. Sota l’ombra d’aquest exemplar trobem curiosament un
boix grèvol, la segona espècie arbòria protegida present a la comarca d’Osona.
La fusta d’aquesta espècie és molt apreciada per la seva resistència i duració. En el passat s’utilitzava per a
ornamentació, construcció d’arcs, llances, sarcòfags, etc, fet que va fer que fos molt buscat i que inclús arribés a
estar en perill d’extinció.
El teix tenia un significat místic i funerari, per això era plantat a la porta de molts cementiris. En el cas de Vic hem
detectat el costum de fer-ho en claustres, patis interiors i davant de la porta d’accés de molts convents i edificis
religiosos. Ninguna de les persones entrevistades ens ha esmentat aquest costum, fet que segurament està
relacionat amb el fet que fa temps que van ser plantats i per tant es tracta d’arbres força més vells del que sembla.
També sabem que els teixos van tenir una funció ornamental en el jardins romàntics del segle XIX tal com podem
encara veure en el jardí de la torre d’en Bru on podem contemplar una singular filera de teixos resseguint la vora de
l’estany del jardí.
L’edat estimada d’aquest exemplar és de com a mínim uns 125 anys però creiem que pot haver estat plantat el
1845 quan es va fer l’edifici i per tant tindria 163 anys.
Teix
Taxus bacatta
Taxàcies

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Casa Sacerdotal
Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

Codi de classificació

B 005 002

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Sacerdotal

B 005 002
AP05

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Castanyer d’Índies de la Casa Sacerdotal

Coordenades UTM:

X= 438066

Casc urbà. Dins el pati privat de la Casa Sacerdotal de Vic.
Y= 4641913

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
Està situat el vell mig del pati de la casa sacerdotal. En aquest pati hi ha altres arbres que apareixen en aquest
catàleg, però aquest és el de més presència. També hi ha arbres fruiters, i una part del jardí està ocupada per un
hort.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Castanyer d’Índies
Aesculus hippocastanum
Sapindàcies

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

12m
2,35m
0,75m
3,70m
15-17m

Alçada de la primera ramificació:
3,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
5
Comentaris:
Aquest esplèndid castanyer destaca per una gran capçada molt ben desenvolupada que és del tot visible des del
carrer (aparcament municipal de Casa Caritat) tal i com s’observa a la fotografia que tenim a continuació.
És visualment fàcil adonar-se que aquest és l’arbre de més rellevància i més estimat del jardí perquè sota seu s’hi
ha disposat uns bancs i l’estàtua d’una mare de Déu. És al voltant d’aquest arbre, on les monges que tenen cura de
la casa van a resar en el seu temps de lleure.
La Casa Sacerdotal està situada a l’antic molí d’en Prat, va ser construïda l’any 1845 i és d’estil eclèctic. Els arbres
del jardí podrien haver estat plantats en aquell moment fet que donaria una edat pel castanyer d’índies de 164 anys
que no és gens menyspreable per aquesta espècie al nostre país. L’arbre ja mostra l’aspecte d’un exemplar més o
menys envellit.
El jardí d’aquest edifici té força presència des de l’aparcament i això augmenta la popularitat d’aquests arbres. A
aquest fet s’afegeix que no es tracta d’un espai privat de les mateixes característiques que el jardí d’un particular si
no que forma part d’un equipament que utilitzen els religiosos i per tant es multiplica l’ús d’aquest espai i la
importància del seu conjunt d’arbres.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DE L'HOSPITAL

B 007 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA HOSPITAL
PL MONJO GERBERT D'ORLHAC
X= 438006
Y= 4642045

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DE L'HOSPITAL

B 007 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla Hospital-Gerbert Orlach

Ús actual
Ús originari

Espai de circulació
Espai de circulació

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona.

Estat de conservació:

Destruït parcialment

ZA40

Rambla Hospital
Rambla Hospital-Gerbert Orlach s/n
Divers

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Varis segons elements
Varis segons elements

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segona meitat Segle XX - XXI

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció ha estat motivada per les obres de reurbanització de la zona, situada immediatament al perímetre
exterior del nucli medieval de la ciutat. Els treballs han permès localitzar un petit tram de la muralla medieval a la
boca del C/Sant Just. En un sondeig obert a l’alçada del Portal de Malloles (actual entrada al C/de la Ramada) s’ha
localitzat el que sembla ser l’arrencament de la torre nord del portal i part del mur perpendicular a la porta, que
n’estrenyeria el pas, actuant alhora com a brancal. A la Plaça Gerbert d’Orlhac s’han localitzat dos paviment d’
època medieval i una potent i àmplia capa d’època moderna, amb fragments de rebuig de ferro, que podria
correspondre a les deixalles dels tallers de ganiveters i forges de ferro documentats a la Plaça Gaudí. Treballs
dirigits per Àngels Pujol Camps.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DE L'HOSPITAL
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

PUJOL, A. 2016. Informe de la intervenció arqueològica a la Rambla Hospital i Plaça Gerbert d'Orlach. Servei
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

B 007 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla dels Montcada n.8

B 008 008

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA MONTCADA 8

Coordenades UTM:

X= 438414
Y= 4642066

Dades Cadastrals:

8522115DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
R2c 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla dels Montcada n.8
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla dels Montcada n.8

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Varis desconegut

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
En estudi a l'empresa
d'Arqueologia

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Rambla dels Montcada n.8
Sota paviment actual

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Varis segons elements
Varis segons elements

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona
meitat Segle XX - XXI
Descripció de bé:

Descripció específica:
L’àmbit de la intervenció a la Rambla dels Montcada n.8 efectuada al 2015 s’ha centrat en controlar els rebaixos de
terreny efectuats a la primera planta, amb l’objectiu de localitzar estructures, nivells o materials d’interès històric o
arqueològic. A l’inici de les obres de fonamentació, la planta de l’edifici, per la part de la façana que dóna a la
Rambla, es trobava dividida en dos espais separats per un envà (ue 12) i una porta de comunicació. Val a dir que
mentre les parets mestres que delimiten l’edifici són de pedra, els envans eren fets de cairons de diverses
tipologies, i es podien apreciar diverses reformes i afegits als alçats. L’espai de la dreta (àmbit A), on hi havia la
porta d’accés des del carrer, tenia la forma d’una habitació de planta rectangular enllosada amb cairons i delimitada
per un altre envà (ue 07) al fons. A la cantonada formada pel mur perimetral meridional i l’envà és on va fer un dels
sondeigs per l’informe geològic-geotècnic. La cala era de forma rectangular, d’uns 2,50 m de llargada i d’entre 50-60
cm d’amplada, mentre es va arribar als 90 cm de fondària. Al seu interior es documentà com després del nivell dels
cairons i la seva preparació (ue 01 i 02, respectivament) es perllongava uns 35 cm la fonamentació del mur (ue 04),
i els darrers 55 cm corresponien ja al terreny natural de margues de color gris i gran duresa (ue 05), de superfície
irregular, sobre el que s’assentava directament l’estructura de l’edifici. Pel que feia als cairons, es trobaven
disposats per sobre d’una capa de reompliment (ue 03) de color marró i textura compacta, formada per aportacions
pluvials, que cobria la superfície de la roca, o bé col·locats directament sobre aquesta. Els rebaixos de forma
extensiva efectuats en aquest espai van arribar als 60 cm de potència, detectant-se arreu la mateixa estratigrafia
que a la cala, amb els corresponents desnivells. S’ha de dir que, mentre a la paret meridional de l’habitacle el mur
s’assenta directament sobre la roca, com s’ha dit, en canvi, el mur occidental, que és el que dóna al carrer, es troba
assentat al fons d’una estreta i poc profunda rasa de fonamentació (ue 06) que talla el substrat, com així es va
poder comprovar amb posterioritat a la retirada de terres i roca. Aquest fet es va fer evident en el decurs de la
delimitació del terreny natural efectuada al tram comprès entre la porta d’entrada a l’edifici i la cantonada interna
formada pels murs perimetrals meridional (ue 04) i occidental (ue 06). A la finalització dels treballs en aquesta zona
de l’entrada, no es va localitzar cap estructura o nivell d’interès històric o arqueològic. Una vegada efectuada
l’extracció, es procedí a la retirada de l’envà, per a continuació fer-se els rebaixos de l’àmbit posterior, que tenia una
planta en forma de L, similar a un doble corredor que enllaçava cap al de l’esquerra per sota de l’escala d’accés al
pis superior. Aquest espai no es trobava enllosat, i sí en canvi cobert d’un nivell de reompliment de color marró i
textura flonja molt heterogeni, amb component orgànic, cendres, nombroses restes de calç i algun bloc de pedra
caigut (ue 08). Al seu interior també van aparèixer ossos i fragments de ceràmica. S’ha de dir que aquest estrat, que
semblaven ser les restes del sediment acumulat al llarg dels anys dins un possible espai habilitat per animals
domèstics també era present al passadís del costat a partir de l’indret on s’efectuava la comunicació amb l’habitacle

B 008 008
ZA41

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla dels Montcada n.8

B 008 008

de l’esquerra. En el decurs de la retirada d’aquest sediment es va localitzar una obertura (ue 09) practicada al mur
sud. Quant al tipus de material ceràmic procedent de la ue 08, es tracta de: -un fragment de fons de gibrell de
ceràmica decorada blava moderna, amb figuració típica de la vaixella blava catalana (1600-1850) -dos fragments de
vora, un fons i un fragment de fons de plat de ceràmica decorada blava moderna amb figuració típica del segle XIX
un fragment de plat, un fragment de vora amb arrencament de nansa de gibrell, un fragment de fons, un fragment
de nansa i dos fragments informes de ceràmica vidrada monocroma (1600-1900) L’espai de l’esquerra (àmbit B)
tenia una planta de forma trapezial amb el cantó més estret per la banda del carrer, i un envà, a l’alçada de l’escala
d’accés al pis superior, que no arribava a clausurar tot l’espai, sinó que deixava una obertura per accedir fins una
altra estança, seguint una mena de corredor que duia fins la part exterior de l’edifici, indret on es va fer l’altre
sondeig, al costat del mur perimetral nord de l’edifici (ue 10), i molt a prop ja de l’exterior de la part edificada. A
l’igual que l’espai A, aquest àmbit es trobava enllosat amb cairons (ue 13), col·locats sobre el mateix estrat de
reompliment (ue 15), a la zona més propera a la façana de l’edifici. A la cala, de 60 cm de costat, es va arribar fins
els 50 cm de potència que tenia la ue 08, nivell a partir del qual apareixia el substrat natural de margues. El resultat
dels rebaixos generalitzats a l’espai B, també d’uns 50 cm de potència de mitjana, va ser el mateix que el de l’altre
espai quant a l’estratigrafia, sense localitzar-se cap estructura o nivell d’interès històric o arqueològic. Sí que va
aparèixer, per sota del paviment, una claveguera excavada al terreny natural (ue 11), paral·lela al mur nord. Dit això,
s’interpreta que l’edifici es va construir en un indret on el subsòl natural aflora a una cota alta, o que han
desaparegut les hipotètiques restes existents amb anterioritat.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

RAMON, M. 2015. Memòria de l'excavació arqueològica a la Rambla dels Montcada n.8, Vic. Servei d'Arqueologia
de la Generaltiat de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

B 008 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA MONTCADA 12

Coordenades UTM:

X= 438417
Y= 4642080

Dades Cadastrals:

8522117DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

B 008 012

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Antoni
Rambla dels Montcada, 12
Fornícula tipus clàssica i el sant realista
Tallers d'Olot
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
És probablement de després de la Guerra Civil de l'any 1936.

Descripció:
La fornícula és de pedra artificial i de tipologia clàssica, emmarcada per pilastres i llinda estriades i un pedestal de
punt rodó que sobresurt de la superfície i constituïda per un arc de mig punt amb volta apetxinada. El sant, que és
de pasta de cartró i fusta, porta el nen Jesús als braços i vesteix l'hàbit de frare amb rosaris.
Cal destar-ne la correspondència de mides entre la fornícula i el sant i, sobretot, l'escala humana del conjunt. La
imatge és equilibrada, té aquell sentit de la impertorbabilitat del pas del temps, transmet recolliment i tendresa pel
gest del sant cap el nen. Es valora el detallisme en l'execució de les cares. La volta apetxinada concorda amb les
pilastres i llinda estriades formant un conjunt unitari. D'altra banda, la volta configurada per una petxina és habitual
en les fornícules de Vic. En clau simbòlica indiquen regeneració i prosperitat mística i alhora són un recurs
ornamental molt usat que protegeix bé la imatge i embelleix el conjunt.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.
En cas de substitució de l'edifici en què estan emplaçades, el patronat de la ciutat antiga definirà la situació exacta
dins la nova façana.
Informació complementària::

FC33

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla dels Moncatda 14

B 008 014

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA MONTCADA 14

Coordenades UTM:

X= 438426
Y= 4642085

Dades Cadastrals:

8522118DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Integral

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

286 m2
630 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla dels Moncatda 14

B 008 014

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU095
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, caldria adequar la pell de l'edifici amb uns cromatismes més similars
als originals i previs a l'última reforma.

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana a la Rambla i la interior del jardí s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, el material, la textura i recuperar el cromatisme original.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla dels Moncatda 14
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 008 014

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla dels Montcada 16

B 008 016

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA MONTCADA 16

Coordenades UTM:

X= 438426
Y= 4642087

Dades Cadastrals:

8522119DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:

Casa Alier

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
En desús. S'està rehabilitant

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

526 m2
630 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla dels Montcada 16

B 008 016

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU096
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que és el resultat de reformes fetes entre l'últim quart del segle XIX i primer del XX
en edificis ja existents.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la Rambla i a la del Jardí, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla dels Montcada 16
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 008 016

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla dels Montcada 16

B 008 016
ZA42

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla dels Montcada n.16

Ús actual
Ús originari

Psicina
Espai obert, conreu, altres

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc d'expoli
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona.

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Rambla dels Montcada n.16
1-2 m

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Varis segons elements
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior
Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI
Descripció de bé:

Descripció específica:
Les obres de rehabilitació de la finca situada a la rambla dels Montcada i, més concretament, les obres d’obertura
d’una piscina a la zona del jardí han permès documentar estructures muraries d’interès arqueològic. L’element més
singular és un mur orientat nord-sud elaborat amb còdols de riu i pedres desbastades. La presència de material d’
època medieval i romana evidencien, un cop més l’existència d’estratigrafies en aquesta zona, situada en una de les
terrasses del riu Mèder.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla dels Montcada 16
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

Treballs dirigits per Jordi Gibert Teixidor, 2016. Informacions orals.

B 008 016

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ca l'Adam

B 008 028

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA MONTCADA 28

Coordenades UTM:

X= 438492
Y= 4642130

Dades Cadastrals:

8722101DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:

Passatge Aluders

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Varis segons elements
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
R2c 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ca l'Adam

B 008 028

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Adam

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Villa romana

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Centre d'Intervencions
Arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Ca l'Adam
Rambla Montcada n.28, passatge Aluders
desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Varis segons elements
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà república, Romà Alt imperi, Romà Baix imperi

Descripció de bé:

Descripció específica:
Aquest jaciment està inclòs dins el Barri de Santa Eulàlia i Adoberies. Es contempla l'existència d'estratigrafia i
estructures medievals superposades a les d'època romana. A l'horta de Ca l'Adam en el carrer dels Aluders es
trobaren superficialment, diversos fragments de ceràmica romana, algun fragment de ceràmica de vernís negre
tipus B, i sigil·lada clara D. L’enderroc dels edificis existents i posterior construcció d’habitatges en una àrea propera
als horts de Ca l’Adam, on d’antic s’havien documentat restes arqueològiques, comportà l’endagació de la
campanya d’excavació que posà al descobert restes muraries on es distingeixen alguns àmbits; un dels quals
presenta fragments in situ d’un paviment d’opus signinum. Les ruïnes probablement corresponen a una domus o
vil.la suburbana de la ciutat romana d’AUSO. També es documentà una escombrera amortitzada al llarg des segles
I a.C al II d.C. La majoria d’estructures continuaven més enllà del solar edificat vers els horts de Ca l’Adam. Els
resultats de l’excavació permeten afirmar que aquesta zona estaria ocupada en època tardorepublicana i augústea
(mitjans s.I a.C-inicis s.I d.C). D’aquest moment només n’haurien perviscut alguns nivells d’habitació. Destaquem
d’aquest primer moment la documentació de ceràmiques d’importació tipus: aretines de vernís negre Campaniana
B, ceràmica comuna itàlica, roig pompeià i àmfores itàliques, que apareixen juntament a ceràmiques ibèriques,
ibèriques d’engalba blanca i grises emporitanes modernes. La segona ocupació del lloc, ja en època imperial, es
produeix entre dels segles I i III d.C i en alguns punts s’assenta sobre els nivells anteriors, fet que comportaria la
probable destrucció de les primeres estructures tardorepublicanes. Els materials recuperats són fonamentalment
ceràmiques d’importació sigil·lades itàliques, gàl.liques, t.s.africana A, ceràmiques de cuina africana, i àmfores
gal·les i africanes, que apareixen juntament a les ceràmiques comunes romanes. El conjunt numismàtic comprèn
els tres primers segles de l’era, amb moneda de Domicià, Trajà i Valerià. Les conclusions de la intervenció de 1997
a Rambla de Montcada amb carrer Aluders ha permès proposar una primera ocupació en època tardo republicà a I
aC. Aquesta ocupació no es relaciona amb estructures edilícies sinó que fa pensar en un nucli d’habitació datat a
les darreries del segle I aC. Aquesta ocupació republicana és una novetat important en l’assentament romà d’Auso.
L’excavació de les estructures i nivells arqueològics associats a les mateixes ha permès datar una segona ocupació
del lloc al segle I i II dC. No seria gens estrany la documentació de Domus en aquesta època quan la ciutat sembla
tenir el màxim auge tal com ho testimonia la construcció del temple a finals I dC, inicis II dC. Les mateixes
excavacions a altres indrets de la ciutat on han aparegut materials i estructures datats en aquests segles, així
sembla confirmar-ho. La destrucció i arrasament d’aquestes edificacions i de bona part dels nivells d’ocupació
documentats a Rambla Montcada i Aluders es situa cronològicament en el marc II dC. La manca de materials
ceràmics d’importació com TS Africana C i D indica que no sobrepassa al III dC. L’excavació de les restes
arqueològiques pròximes als horts de ca l’Adam ha permès hipotetizar sobre la possibilitat que corresponguin a

JA47

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ca l'Adam

B 008 028

habitatges domus del mateix nucli urbà que es caracteritzaria per ser més ampli i obert fins al riu a diferència de la
ciutat medieval. Ja que fins a l’actualitat no s’han documentat restes de la possible muralla romana. Una altra
possibilitat és que les restes edilícies excavades corresponguin a una vila suburbana residencial, de petites
dimensions i relacionada amb Auso. El bon nivell de preservació de les restes, fins a 70 cm aproximadament i
l’estratigrafia in situ, doten el conjunt de gran singularitat. Les restes exhumades durant el procés de treball
continuen més enllà del solar afectat per les obres de construcció d’habitatges i segueixen vers els horts de ca
l’Adam, on es documenten d’antic troballes de materials republicans i imperials recollits per Junyent i Molas.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

PUJADES, J.; CABALLÉ,G; SUBIRANAS, C. MESTRES, I. 1997. Memòria de la intervenció arqueològica a Rambal
Montcada n.28. Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya. (varis)
"Intervenció arqueològica 1997.Consten tres actuacions: Juny 1997 dirigit per Imma Mestres Juliol 1997 Gemma
Caballé i Carme Subiranas 1997. Imma Mestres i Josep Pujadas"

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Santa Teresa

B 008 034

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA MONTCADA 34
PL SANTA TERESA
X= 438555
Y= 4642159

Dades Cadastrals:

8722104DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
Varies

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24563
Conservació
BIPCC
Veure la fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

4369 m2
4317 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Santa Teresa

B 008 034

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Morató, arquitecte
1637-1646
Època moderna (Segles XVll)

MH26
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles i dels creixements itinerants.
Cruïlla entre camins itinerants i la circumvalació de les muralles. A l'era de sta. Eulàlia, davant
del portal.

DESCRIPCIÓ:

Església d'una sola nau amb creuer i capelles a l'extrem dels braços i el capcer rectangular, el braç llarg de la creu es
dividit en quatre trams. Edifici conventual annex a l'església i al voltant d'un claustre.
Tot el conjunt està coberta amb teula àrab a diverses vessants.
A l'interior s'hi conserva un retaule barroc que gràcies a estudis recents s'ha pogut adjudicar a Pau Costa. També s'hi
conserva un valuós monument de Setmana Santa de l'escultor vigatà Carles Morató. També podem trobar-hi una tela de
Sant Pere obra del pintor J. Mª Sert.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són molt austeres on domina el volum dels edificis per sobre la composició. La façana de l'església és
completament simètrica respecte a un eix central i queda rematada per un frontó que remarca les peces cores de
ceràmica. La façana presenta un frontó triangular amb una creu grega al centre inscrita dins un cercle. A la planta
s'hi obre un portal rectangular amb la llinda decorada amb un medalló en el qual s'hi dibuixa un animal, una mena
de xai. Hi ha dues finestres amb reixes de ferro forjat que flaquegen el portal. Damunt el portal hi ha una fornícula
d'estil clàssic amb frontó triangular i la imatge de Sta. Teresa dins la fornícula. A la part esquerre hi ha una
edificació de menys alçada que correspon al convent i damunt el portal hi ha el mateix escut.
El ràfec de la resta de l'edifici també és tradicional, amb peces de ceràmica corbes i planes.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El convent es fundà el 1638, mentre s'edificava el convent la comunitat visqué eventualment en
un altre recinte.
La construcció de l'església es comença l'any 1655 i s'acabà el 1666. Es construí en un solar
donat per Onofre Benet, ciutadà de Vic i costejà l'obra Domenech d'Osona, germà de la
fundadora de l'ordre. L'escut d'aquesta família es troba al centre de la cúpula del creuer.

Arqueologia:

Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
El conjunt és molt important des del punt de vista arquitectònic de definició de volums,
composició i qualitat dels elements arquitectònics i com a mostra de l'arquitectura eclesiàstica i
conventual del segle XVII a Vic. També és interessant per a l'estudi de l'obra de l'arquitecte
Josep Morató i de l'escultor Carles Morató, a més de ser un testimoni històric considerable.

Elements:

Cal destacar la fornícula i tots els elements de pedra treballada que actuen com a fita ubana i

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Santa Teresa

B 008 034

augmenten la qualitat de l'espai urbà
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració dins l'ambient del conjunt que el contextualitza,
i el fet que juntament amb esglésies de les Rambles, actuen com una xarxa de fites, que doten
de significat històric al paisatgeu urbà.
L'església està enretirada respecte l'alineació, generant una discontinuïtat al carrer amb un petit
espai al davant, que juntament amb el mur, les escalesi l'arbre formen un espai d'acollida previ a
l'accés.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: En la façana sud i els interiors del claustre s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials i les textures, i en el claustre l'estructuració funcional general i
l'estructura portant. També s'hi ha de respectar el cromatisme.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura, el
cromatisme, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

Entorn: En els espais de la Plaça de Santa Teresa, el carrer de Torres i Bages i la rambla de
Montcada, s'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici i el volum, el material, la textura i el
cromatisme en els elements que formen aquests espais.
S'ha de mantenir l'espai previ d'accés generat pel mur de contenció, les escales, l'arbre i el
paviment.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Santa Teresa

B 008 034
JA48

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Convent i església de Santa Teresa

Ús actual
Ús originari

Particular religiós
Desconegut

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ no accessible
Risc de pèrdua parcial
No excavat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Santa Teresa
Rambla dels Montcada n.32.
Variable

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII XIX
Descripció de bé:

Descripció específica:
Les restes visibles són una església i un convent actualment en ús. Hi hauria una possible necròpolis romana, un
barri medieval i un convent de carmelites. A més de la possibilitat de trobar restes romanes a la sortida de la ciutat
seguint la Strata Francisca o camí de França sembla que es valida a partir de la notícia de la troballa d'una tomba
en la zona del Convent de les Carmelites terciàries. Les úniques notícies que hi ha referents a aquest jaciment, són
les que parlen de la troballa d'una sepultura de lloses a l'interior del convent. També, tradicionalment, s'ubica en
aquesta zona l'antiga església de Sant Eulàlia, documentada des del 911 i que hauria donat nom al barri de Santa
Eulàlia, comprèn des del riu Mèder fins al final del Carrer Sant Joaquima Vedruna. A la zona també es situa el
convent de les carmelites des del 1637. És una zona d’interès arqueològic per a l’època romana degut a la seva
situació en una de les sortides de la ciutat de Vic. És possible que s’hi localitzin restes de la via o de les necròpolis
que se solien situar a banda i banda dels accessos a la ciutat. En època medieval, l’indret pertanyia al raval de
Santa Eulàlia format entorn de la Capella de Santa Eulàlia. Aquest barri és pràcticament desconegut
arqueològicament i fou enderrocat durant la guerra dels Segadors. Junyent i altres autors situen en aquest indret la
primitiva església de Santa Eulàlia. El 10 de juny de 1637 es col·loca la primera pedra del convent de monges
carmelitanes descalces, al lloc anomenat era de Santa Teresa, prop del portal fora muralles i en uns terrenys cedits
per la senyora Esperança Pradell. El convent i l’església ja eren acabats el 1646, moment en que les monges s'hi
van traslladar després de residir a la plaça de la Mercè del carrer Torras i Bages es va obrir als anys 20 d’aquest
segle. Abans hi havia un carrer petit enfondit (c/Santa Teresa), amb cases pobres adossades a la tàpia de Santa
Teresa. J. Salarich (1854) diu que entre els segles XV i XVI la zona del convent de Santa Teresa era ocupada per
un bordell. Destaca del conjunt una cisterna de grans dimensions. Durant la primavera de 2017 es va descobrir un
amagatall d’armes i explosius datats de la Guerra Civil Espanyola.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Santa Teresa

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

"1994- Marina Miquel. Intervenció a Plaça de Santa Teresa. Resultats Negatius. La zona de la Plaça de Santa
Teresa també és d'expectativa arqueològica, malgrat que la intervenció arqueològica del 1994 no aportés resultats
positius." "AAVV. (1990). Carta Arqueològica de Catalunya. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
IPAC2752. CRUELLS,W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1985). Programa PRAV. Vic. JUNYENT, E. (1976). La ciutat de
Vic i la seva història. Barcelona p.231 PLADEVALL, A (1986). ""La plaça de Santa Teresa"" a Revista Vic 3.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 72 i 92.
SALARICH, J (1854). Vich su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic p. 246. SURIYACH, M. (1985).
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles. Pla especial
d'arquitectura en les façanes de part d les Rambles. Ajuntament de Vic. C-8."

B 008 034

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Santa Teresa
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL CONVENT DE SANTA TERESA
Rambla dels Montcada,34

Època:
Estil:
Autor:

Jardí "hortus conclusus"

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardins de parcel·la
1594 m2
Jardí / hort de la comunitat

Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

Bo
No
No

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Valoració:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Ambiental
jardí/hort manté ús original

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Jardí i hort que ocupen tota la parcel.la lliure del Convent. L'hort ocupa tota la façana sud i el jardí més ornamental
la est. L'hort s'organitza a partir d'un eix centrat amb façana i en bancals quadrangulars. Té també zona de fruiters.
Cal destacar la bassa i safereig que es troben junts. El jardí ornamental és sembrat de gespa i amb algun arbre
aillat, cedre i xiprer com els més destacables. Destacable és també el cedre de la façana de l'església que dona
personalitat a una cruïlla de la ciutat molt transitada (veure fitxa catàleg).
VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

Fruiters a l'hort.
Cedres i xiprers al jardí

Cedrus sp., cedre
Bo
de tancament com evònims i
xiprer retallat
flors d'ornament a la zona

ELEMENTS:

Contruïts:
Estat de conservació:
Mobiliari:
Estat de conservació:
Singulars:

Bassa i safareig
Bo

B 008 034
JH33

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Santa Teresa
Estat de conservació:

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i conservació

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure, mantenir el màxim la zona permeable i utilitzar paviments tradicionals en cas necessari,
vetllar per un bon drenatge, mantenir la diversitat de l'hort i incrementar la diversitat d'espècies vegetals en la zona
ornamental (si s'escau).

Elements a conservar:
Estructura general, bassa i safareig

Informació complementària::

B 008 034

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Santa Teresa

B 008 034

AP10

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Cedre de Santa Teresa

Coordenades UTM:

X= 438557

Casc urbà. Es troba a l’encreuament entre la Rambla dels Montcada (el Portalet), la Rambla
del Passeig i la carretera Montserrat.
Y= 4642184

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
Entrada del convent de Santa Teresa. Es troba uns metres alçat sobre la calçada i per tan destaca a la vista.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alçada:
15m
Volta de canó:
2,20m
Diàmetre:
0,70
Volta de soca:
2,60m
Capçada:
15-20m
Alçada de la primera ramificació:
1a branca lateral a 3,5m
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Es tracta d’un exemplar molt conegut a la ciutat per la seva ubicació. Al trobar-se a l’encreuament de tres carrers
molta gent el fa servir de punt de referència per a guiar els visitants.
Antigament, el Cedre de Santa Teresa, era molt decorat per Nadal, en l’actualitat no és creu necessari per la
instal·lació de tres focus en el terra que ja l’il·luminen.
No es tracta d’un exemplar de dimensions excepcionals però gaudeix d’una gran popularitat entre els vigatans i
vigatanes.
Cedre de l’Atles
Cedrus atlantica
Pinàcies

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Restes de l'Hotel Colon

B 009 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA PASSEIG 1
PL SANTA CLARA
X= 438303
Y= 4642375

Dades Cadastrals:

8425801DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
24570
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Restes de l'Hotel Colon
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Restes de l'Hotel Colon
Rambla del Passeig 1
Noucentista/Modernista
Marià Callís, mestre d'obres i Manuel Gausa, arq.
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
24570
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Les cares pertanyen al mirador que el mestre d'obres Marià Callís va construir l'any 1903. S'han mantingut en la
reforma del mirador que a l'any 1999 van fer els arquitectes Sebastià Sola i Jacint Raurell i que n'ha canviat la
fesomia. La tribuna que dóna la Rambla del Passeig és del 1929 i pertany a Manuel Gausa. Restaurada l'any 1999

Descripció:
Element de la tribuna:
L'aquitecte Manuel Gausa va afegir l'any 1929 una tribuna a l'edifici que el dota d'esplendor. A l'ampit de la tribuna,
s'enquadren corns de l'abundància dels quals brollen fruits, i gerros dels quals, també, brollen tota mena de fruits,
treballats en baix relleu. Dos gerros exempts, amb forma de galló i dels quals brollen flors, rematen la tribuna i se
situen damunt del pilar central de la barana. Es destaca que dins la proliferació i cura dels detalls -els fruits, els
gerros i els corns- l'escultor ha assolit una fluidesa i un ritme en virtud d'una línia serpentejant velada que uneix els
diferents relleus.
Es destaca la presència del corn de l'abundància: la llegenda narra que quan Hècules després de lluitar i vèncer el
déu -riu Aqueloo, va trencar un dels seus corns i les nàiades el van omplir de flors i fruits. Així, el corn de
l'abundància va lligat a nocions de riquesa, propseritat, hospitalitat, profusió gratuïta de dons. Els gerros tambe són
simbol d'abundancia i en aquesta tribuna n'hi ha dos dels quals brollen fruits, indiquen centralitat, d'aquí que en
l'arquitectura se situen en llocs estratègics que accentuen la verticalitat i/o la centralitat o els dos a la vegada,
Elements de bustos:
A les pilastres de la façana que dóna a la plaça de Santa Clara hi ha quatre bustos femenins: un porta agregat al pit
una branca de parra amb brots de raïm, simbolitza la tardor; un altre a l'escot- força generós- unes espigues
llaçades amb gallarets, respresenta l'estiu. Un altre correspon a una dona que porta una caputxa i simbolitza
l'hivern, i l'últim és una dona de cabell llarg que a l'escot lluiex un ram de flors i que simbolitza la primavera.
Es destaca la seva situació privilegiada a l'edifici i a un dels espais urbans de la ciutat més concorreguts i amb més
perspectiva.
Apareixen dos bustos més que representen uns personatges que llueixen o bé una perruca o bé van guarnits amb
motius florals.

Són elements normalment englobats en un edifici i per ells mateixos tenen una dimensió artística i/o testimonial
considerable

B 009 001
EA82

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Restes de l'Hotel Colon
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme en tots els àmbits.
En cas que sigui traslladable, s'haurà de respectar la situació que ocupa actualment dins la respectiva finca.

Informació complementària::

B 009 001

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla del Passeig 4-6

B 009 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 4

Coordenades UTM:

X= 438283
Y= 4642340

Dades Cadastrals:

8325404DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
BCIN
Conservació
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

R1a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla del Passeig 4-6

B 009 004
ZA43

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla del Passeig, n. 4 i 6.

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Varis defensiu

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc d'expoli
Desconegut

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Rambla del Passeig, n. 4 i 6.
Indeterminat

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Varis segons elements
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Restes de muralla Medieval descoberta el setembre de 1982 durant unes obres a l'edifici situat al n.4 i 6 de la
Rambla del Passeig. Al 1853 la urbanització de la Plaça de Santa Clara i del Passeig, amb un projecte d'Oriol
Mestres, permeté avançar les cases del Carrer de Cardona amb terrats fins a sobre la muralla.

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Veure Fitxa B 000 002 (BCIN- Conjunt muralles Pere III)
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla del Passeig 4-6
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

Intervenció arqueològica als anys 80.I. Ollich i D. Molas. "CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1985). Programa
PRAV Vic inèdit MOLAS, MD; OLLICH, I (1982). ""Projecte de defensa del patrimoni arqueològic de la ciutat de
Vic"". Ausa X Vic p.423-425. JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.323. OLLICH, I.
(1986). Catalunya Romànica vol III. Osona II, p.799. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992).
Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n.146."

B 009 004

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Placa

B 009 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 5

Coordenades UTM:

X= 438310
Y= 4642364

Dades Cadastrals:

8425815DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Placa

B 009 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Placa a Josep Serra i Campdelacriu
Rambla del Passeig, 5

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Làpida de marbre blanc estatuari amb les inscripcions incises remarcades en blau i l'escut de Vic, també incís,
remarcat en blaus i vermell; dedicada a Josep Serra i Campdelacreu que va ser cronista, escriptor i poeta,
arqueòleg, regidor de l'Ajuntament de Vic i membre actiu de les principals associacions culturals de la ciutat: el
Cercle Literari i l'Esbart de Vic. Va ser el creador de l'arxiu municipal de Vic, un dels impulsors del Museu Episcopal i
descobridor del Temple Romà. Fins i tot va viatjar a Grècia per estudiar els temples clàssics i poder procedir
correctament a la reconstrucció del Temple Romà.
És un element amb una gran càrrega de significat que dota de context històric a la ciutat i per tant té un alt valor
testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el romatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Pq11

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local Comercial Antiga Ferreteria Suñer

B 009 008

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 8

Coordenades UTM:

X= 438295
Y= 4642328

Dades Cadastrals:

8325407DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 3
Comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local Comercial Antiga Ferreteria Suñer

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Antiga ferreteria Suñer
Rambla del Passeig, 8
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Es desconeix

Descripció:
El revestiment de la façana del local està sobreposada a la façana de la finca, de manera això li permet jugar amb
un efecte visual curiós, ja que genera un fals aparador. El cojunt, tot ell de fusta treballada amb motllures, està
composat per quatre eixos, dels quals tres són aparadors i un és la porta que s'enretira formant dos aparadors en
cantonada. L'aparador de més a l'esquerra, en realitat, és el fals aparador ja que al darrere és una paret de l'edfici.
Aquest gest li ofereix més majuostositat al local que es troba enforntat en un gran espai urbà i del que li demana
una certa presència. Per la part inferior està rematat amb un sòcol opac de fusta i per la part superior el cartell.
Històricament havia estat una antiga ferreteria que amb el temps i els canvis es va anar adaptant i diversificant el
negoci amb estris de cuina de disseny. És una de les botigues històriques de la ciutat, d'aquelles que ha generat
comerç. El comerç, ja sigui a través del mercat o a través del artesants, és un aspecte social molt arrelat a la ciutat
ja des dels seus origens. És evident que el temps ha transformat el tipus i la manera de comerciar, però, malgrat
tot, alguns establiments han passat a ser llocs emblamàtics perquè han estat capaços de mantenir l'essència d'un
moment. Una essència que està a la memòria de molts vigatans i que contextualitza i eleva el paisatge urbà. Per
tant, els locals comercials tenen valor social, històric i testimonial.
Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

Bigues de fusta i revoltons, parets i pilars d'obra

B 009 008

LC26

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Local Comercial Antiga Ferreteria Suñer

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació i restauració
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana
Interior: S'ha de respectar l'ambient interior que caracteritza el comerç

Informació complementària::

La planimetria correspon a un inventari comercial i de cartells realitzat l'any 1986 sota la direcció de Miquel
Surinyach.

Codi de classificació

B 009 008

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Placa

B 009 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 9

Coordenades UTM:

X= 438321
Y= 4642356

Dades Cadastrals:

8425814DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Placa

B 009 009

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Placa a l'Arquebisbe Alemany
Rambla del Passeig, 9

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Làpida de marbre amb les inscripcions incises i remarcades de negre, dedicada a l'arquebisbe Alemany que va ser
bisbe de Monterrey i primer arquebisbe de San Francisco, a Califòrnia, on va fundar un seminari, asils, hospitals i
escoles. És un vigatà il·lustre i té el seu retrat col·locat a la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic.
És un element amb una gran càrrega de significat que dota de context històric a la ciutat i per tant té un alt valor
testimonial, i també artístic.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Pq12

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla del Passeig n.10

B 009 010

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 10

Coordenades UTM:

X= 438303
Y= 4642320

Dades Cadastrals:

8325407DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Varis segons elements
Conservació
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
R1a 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla del Passeig n.10

B 009 010

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla del Passeig n.10

Ús actual
Ús originari

Edifici, habitatge i serveis
Habitatge, altres

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Empresa

Estat de conservació:

Cobert parcialment

ZA44

Passeig n.10
cota carrer

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Varis segons elements
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern indeterminat, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Les obres d'adequació d'un local comercial, i més concretament a la zona dels vestidors, mur limit del recinte,
l'existència de restes muràries. la seva identificació per part del promotor de l'obra va facilitar una visita de
l'ajuntament al 2010. Aquestes no es van excavar ja que l'afectació va ser inexistent. La seva documentació també
fou parcial.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Rambla del Passeig n.10
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

POUM, Catàleg d'Arqueologia, 2010.

B 009 010

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Josep Genís

B 009 011

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 11

Coordenades UTM:

X= 438329
Y= 4642351

Dades Cadastrals:

8425803DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24572
Conservació
BIPCC
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

389 m2
1525 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Josep Genís

B 009 011

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Marià Callís, mestres d'obra.
1889-1924
Època contemporània Segles XX

EU097
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façana completament simètrica respecte a un eix central. Les plantes es diferencien entre elles per les mides
diferents de les obertures i balcons. L'edifici queda rematat per una cornisa i una barana de pedra artificial. Hi ha
pedra natural i artificial en diferents elements arquitectònics, baranes de ferro de fosa i acabats de façana
estucats, arrebossats i esgrafiats amb les tècniques naturals i de planxat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La casa Genís es degué construir sobre un antic edifici de l'eixample barroc , reforma que es
produí a darreries del S.XIX Al 1889 com indica la mateixa construcció. Se n'ocupà el mestre
d'obra M.Callís. I el 1924 Josep Maria Pericas en va reformar l'última planta.
A principis de S.XVIII per la banda del passeig s'establiren solars, que poc a poc s'anaven
edificant, però la guerra dels Segador de 1655 entorpí el desenvolupament del pla urbanístic que
fou traçat definitivament al S.XVIII per J.Morató.
La casa Genís es degué construir sobre un antic edifici de l'eixample barroc , reforma que es
produí a darreries del S.XIX Al 1889 com indica la mateixa construcció. Se n'ocupà el mestre
d'obra M.Callís.
A principis de segle es reformà de bell nou i l'obra va córrer a càrrec de l'arquitecte J.Mª Pericas,
era l'any 1924.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
Aquest edifici és una de les peces més interessants d'estil eclèctic de la ciutat, també una bona
mostra dels tipus d'edificació i sistemes constructius utilitzats pels mestres d'obres en la
transformació de la ciutat barroca i una de les millors construccions de Marià Callís.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Josep Genís
Grau de coherència:

B 009 011
si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, caldria adequar la pell de l'edifici amb uns materials d'acabat no
plàstics, i cromatismes més similars als originals.

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana del Passeig s'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els
materials originals, les textures i recuperar el cromatisme original
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Josep Genís

B 009 011

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Santa Clara
Rambla del Passeig, 11
Fornícula eclèctica/Imatge de la imatgeria popular
Se'n desconeixen els autors
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula és de l'any 1889 i la imatge es va col·locar per les festes de Santa Clara després de la Guerra Civil de
l'any 1936.

Descripció:
La fornícula és de pedra i està constituïda per un arc de mig punt que incorpora formes geomètriques als brancals i
motius florals a l''arc. La imatge és de terracota i correspon a Santa Clara que porta la custòdia i vesteix l'hàbit de
clarissa.
Actualment té el valor testimonial de record a l'antic convent de Santa Clara Vella que se situava a la plaça de Santa
Clara, però ja hi era abans de la Guerra Civil del 1936 quan el passeig s'anomenava popularment passeig de Santa
Clara. El conjunt és d'una gran senzillesa, tot i que sobresurten els baixos relleus de les flors que la fan pròxima a
l''esperit del poble. Les flors són atribut de joventut i feminitat. La imatge és minuciosa i curosament realitzada.
Iconogràficament està representada portant la custòdia, amb la qual, segons la llegenda, va fer fugir els invasors
muslmans.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupa actualment en la façana.

Informació complementària::

La imatge està en bon estat i pel que fa a la fornícula cal restituir elements de pedra de l'arc.

FC34

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local Comercial La Renovació

B 009 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA PASSEIG 12
C SANT VICENÇ
X= 438316
Y= 4642304

Dades Cadastrals:

8424101DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Locals comercials
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 3
Comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local Comercial La Renovació

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

La Renovació
Rambla del Passeig, 12
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Primer terç del selge XX

Descripció:
Local comercial que ocupa cinc de les obertures de la planta baixa de l'edifici, quatre amb façana al Passeig i una
amb façana al carrer Sant Vicenç. Els aparadors són de fusteria i sòcol de fusta, emmarcant el cartell vitrifficat amb
una tipografia caractarística d'un temps. L'accés es situa en l'obertura que no té emmarcat de pedra, amb la porta
centrada i enretirada formant dos aparadors laterals. La fusteria i el sòcol també són de fusta. Per sobre de
l'obertura i amb molta més amplada es sobreposa a la façana el cartell de la botiga amb les lletres perfilades de
fusta.
Josep Rovira i Goula, comerciant de teixits de Sant Hipòlit hauria obert l'establiment a principis de la dècada dels
anys trenta. I és el 1948, que Rovira decideix traslladar el negoci a Lleida, quan es traspassa la botiga a Joaquim
Rusiñol. Rusiñol ja tenia un comerç a Sant Hipòlit, i per tant van ser els seus dos socis que es posarien a el taulell
de la Renovació, dedicada a partir de llavors a la venta a l'engròs. A partir dels anys 60 del segle XX, l'establiment
va començar a derivar el seu producte cap al món de la llenceria i la roba interior, fins als anys 70 que ja era
producte exclusiu. El 1990 la família Rusiñol va assumir lenament les regnes del negoci, que aprofitant el moment,
van fer reformes mantenint l'aspecte exterior, els paviments i el taulell que tan el caracteritza.
El comerç, ja sigui a través del mercat o a través del artesants, és un aspecte social molt arrelat a la ciutat ja des
dels seus origens. És evident que el temps ha transformat el tipus i la manera de comerciar, però, malgrat
tot, alguns establiments han passat a ser llocs emblamàtics perquè han estat capaços de mantenir l'essència d'un
moment. Una essència que està a la memòria de molts vigatans i que contextualitza i eleva el paisatge urbà. Per
tant, els locals comercials tenen valor social, històric i testimonial.
Interior:

Paviment hidràulics

Elements singulars:

Manté el llarg taulell de futsta orignial

PLANIMETRIA:

B 009 012

LC27

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Local Comercial La Renovació

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Mantenir, conservar i restaurar
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana
Interior: S'ha de mantenir l'ambient interior que caracteritza el comerç

Informació complementària::

Erra, Miquel. "Botigues de sempre: 10 històries de Vic". 2008
La planimetria correspon a un inventari comercial i de cartells realitzat l'any 1986 sota la direcció de Miquel
Surinyach.

Codi de classificació

B 009 012

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 14

B 009 014

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 14

Coordenades UTM:

X= 438323
Y= 4642293

Dades Cadastrals:

8424102DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36390
Conservació
BIPCC
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

403 m2
1560 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 14

B 009 014

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Antoni i Torner, mestre d'obres.
1880
Època contemporània Segles XlX

EU098
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un habitatge plurifamiliar de planta baixa i quatre plantes pis amb façana organitzada simètricament amb
balcons.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

És un d'aquells edificis que es van construir després de la desafectació de les muralles i a partir
de les noves alineacions del Plan de Alineaciones Estatal del 1848.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és interessant com a mostra dels tipus d'edificació adaptats als espais residuals entre
les noves alineacions i les traces de les antigues muralles

Elements:

Els elements de pedra i el ràfec

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana al Passeig, s'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el
material, la textura i s'ha de respectar el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 14
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 009 014

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DEL PASSEIG, 16

B 009 016

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 16

Coordenades UTM:

X= 438322
Y= 4642276

Dades Cadastrals:

8424111DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Varis segons elements
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
R1a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DEL PASSEIG, 16

B 009 016

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla del Passeig, n.16

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Varis defensiu.

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Empresa Arqueociència

Estat de conservació:

Destruït totalment

ZA45

Rambla del Passeig, n.16
Indeterminat

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Varis segons elements
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció arqueològica al solar de la Plaça Canonge Colell 1-2 i Rambla Passeig 16 del 2003 va permetre
documentar: Aflorament de la roca natural en nivells superficials, i un estrat de terres amb runa que no contenia
restes d'interès arqueològic. Al nord del solar, a la paret oest s'ha localitzat un conjunt constructiu format per pedres
lligades amb morter i que podrien correspondre a l'antiga muralla medieval. Cal esmentar que el nucli de carreus 1
metre marca el límit i la separació de la primitiva façana amb l'actual i que tanmateix marca el perímetre de l'antiga
muralla pel nord. S'ha documentat l'existència d'un pany amb carreuons regulars, característic d'època baix
medieval en la paret oest. La zona es troba molt arrasada i no s'ha documentat cap mena de material arqueològic
que aporti alguna dada sobre antigues ocupacions.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DEL PASSEIG, 16
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

BELMONTE, C. (2003). Memòria de l'excavació a la Rambla del Passeig n.16. Servei d'Arqueologia. Generalitat de
Catalunya.
JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p. 323.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 146."
2003. Cristina Belmonte i Roser Arcos (Arqueociència)

B 009 016

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 19

B 009 019

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 19

Coordenades UTM:

X= 438350
Y= 4642332

Dades Cadastrals:

8425810DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+6P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24574
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatge a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

189 m2
729 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 19

B 009 019

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU099
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Dolent

Manuel Gausa, arquitecte.
1940
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façana simètrica respecte a un eix central, la composició és totalment dominada per l'esgrafiat amb la seva
gradació de colors i per les motllures que intenten ajuntar l'edifici amb els veïns. La llosana de balcons i motllures
són de pedra, baranes de balcons de ferro forjat complex i acabats de façana esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

És el resultat de reformes fetes del 1940 en edificis ja existents del finals del segle XVIII principis
del segle XIX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt important perquè és una peça perfectament assimilada i integrada a la ciutat,
malgrat l'alçada exagerada en relació als edificis veïns; perquè és una mostra exemplar dels
recursos d'integració a. context utilitzats per l'arquitecte Manuel Gausa, i com a testimoni dels
tipus i sistemes constructius de l'època.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 19
Criteris d'intervenció:

B 009 019

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i el
cromatisme.
Interior: S'ha de respectar l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 31

B 009 031

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 31

Coordenades UTM:

X= 438388
Y= 4642306

Dades Cadastrals:

8525749DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

132 m2
619 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 31

B 009 031

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU100
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Del primer terç del s.XX
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de terrassa almenys a la primera crugia.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és asimètrica i recolzada en eixos verticals. Hi ha gradació de proporcions amb l'alçada. Corona amb
una cornisa. La llosana dels balcons és d'obra i té perfils metàl•lics, les baranes són de ferro forjat complex, alguns
elements són de pedra artificial i els acabats de façana són estucats com si fossin de pedra picada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que és el resultat de reformes fetes en primer del s.XX en edificis ja existents.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels tipus d'edificació repetitius utilitzats en la transformació
dels tipus barrocs i com a testimoni dels sistemes constructius i d'ús dels elements
arquitectònics de l'època.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la Rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 31
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 009 031

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 32

B 009 032

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 32

Coordenades UTM:

X= 438372
Y= 4642248

Dades Cadastrals:

8424005DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

192 m2
714 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 32

B 009 032

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU101
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

És un d'aquells edificis que es van construir després de la desafectació de les muralles i a partir
de les noves alineacions del Plan de Alineaciones Estatal del 1848.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic

Elements:

Tots els elements de pedra tallada, els elements de manyeria i la fusteria i acabats de l'última
planta

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Hospital 32
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 009 032

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 009 034

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA PASSEIG 34
C CARDONA 7
X= 438375
Y= 4642243

Dades Cadastrals:

8424006DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Varis segons elements
Varis segons elements
Varis segons elements
Varis segons elements
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 009 034

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula
Carrer Cardona 7
D'inspiració barroca
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Se situa en una casa que té elements romànics. La fornícula apareix abans de la Guerra Civil de l'any 1936 quan es
va treure l'arrebossat de la casa i es va deixar la pedra vista.

Descripció:
La fornícula està constituïda per un ampit, per pilastres amb impostes, de les quals arrenca un arc de mig punt. Té
la volta apetxinada.
Cal destacar-ne el sentit d'intemporalitat i el fet que la seva conservació, tot i que sense imatge, assenyala un lloc
de tradició i devoció religiosa. Cal destacar les seves mesurades proporcions i la volta apetxinada, habitual en
fornícules. La petxina és símbol de regenaració, de fertilitat i de mística prosperitat i molt utilitzada com a element
decoratiu des del barroc. Les seves estries i la forma corba proporcionen una protecció natural a una imatge.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.
En cas de substitució de l'edfici en què està emplaçat, caldrà presentar proposta de la seva nova ubicació en la
façana en el "Patronat de la Ciutat Antiga" i caldrà l'aprovació d'aquest.
Informació complementària::

FC35

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 009 034

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Façana del carrer Cardona
Carrer Cardona 7

Es desconeix l'autor

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Les construccions d'aquest carrer es comencen a consolidar a finals del segle XIII. Les transformacions són
constants fins el segle XVIII, XIX i XX.

Descripció:
És una façana de planta baixa més tres plantes pis, configurada per dos eixos clarament marcats. És possible que
originàriament fossin dues finques, i en el moment de l'agregació és quan s'executés el creixement de la tercera
planta amb forma de galeria porticada. Cal destacar la barbanca de fusta de corona tot el conjunt.
En la planta baixa, cal destacar la portalada d'arc de dovelles de pedra. En la planta primera cal destacar el resta
d'una finestra germinada amb arc trebolat. I de les finestres de segona planta destacar la llinda amb arc mitxilini.
Són elements arquitectònics singulars normalment provinents de transformacions d'edificis antics que formen part
de les façanes actuals. Són elements molt importants des del punt de vista històric, tipològic, artístic i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en els edificis.

Informació complementària::

EA83

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 009 034

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escut catalogat
Carrer Cardona 7

Se'n desconeixen els autors
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Escuts
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Escut de baix relleu esculpit en el brancal de les dues finestres de planta segona.
És un element amb una significació de "fita" i té valor històric, artístic i testimonial.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Es48

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 009 034

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Muralla Romana

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Romà
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Conté diferents fases: Època romana s.I-II. Època baix medieval s.XIV-XV. Època modena

Descripció:
Mur situat a l'interior de la finca i paral·lel al tram de Muralla Medival de Pere III. Es tracta d’un tram de mur orientat
est-oest d’uns 3,70 m de llarg, 60 cm d’amplada i una alçada màxima d’1 m. Es tracta d’una estructura conformada
en diverses etapes que han quedat reflectides en els diferents paraments. Així, el tram més antic correspon a un
opus spicatum d’uns 2,20 m de llargada que es troba seccionat per l’arrencament en direcció nord d’un altre mur
molt escassament preservat. Són d’aquest moment les 6 filades inferiors del conjunt murari, fetes amb pedres
lligades amb llims de color ocre, amb alternança de lloses disposades planes i pedres allargades que, col·locades
en posició obliqua, conformen l’aspecte decoratiu característic en la tècnica constructiva del spicatum. Un tall
vertical practicat al sòl natural, que finalitza en un pla horitzontal a manera de sot, fa la funció de rasa i fonamenta el
mur que recolza la seva cara de migdia en el retall. El farciment d’aquesta rasa estava format per terres molt
compactes i plàstiques de color groguenc, amb intrusions de materials de cronologia romana: fragments de tègules,
TS i ceràmica comuna oxidada.
El mur continua a ponent amb el bastiment d’un altre tram adossat d’uns 1,30 m de llarg (UE 4049) que alterna
filades de carreuons amb lloses planes tot lligat amb morter de calç i al que s'associa un estrat format per terres
grises fosques que presentava fragments ceràmics dels segles XIV i XV.
El mur es reforma i perviu fins a època moderna com a fonament d’un edifici posterior. D’aquest moment correspon
les tres filades que el coronen i que incorporen el marxapeu de l’entrada al pati amb paviment de còdols ja
documentat en l’anterior informe de tractament de restes.
És un element d'interès arqueològic apreciable des de la superície que actualment forma part de l'edifici i que per ell
mateix té una entitat suficient per significar l'espai comercial de planta baixa. En tots els casos, contribueixe a
valorar degudament l'espai on es troba emplaçat i té un indubtable interès històric i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en els edificis.

Informació complementària::

S'ha iniciat el procés per la declaració BCIN
La informació s'ha extret de la memòria arqueològica de la prospecció realitzada per IN SITU, SCP

EA107

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

B 009 034

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Cardona n.7, Rbla Passeig, 34

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Sistema defensiu, Habitatge.

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ no accessible
Risc d'expoli
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

JA49

Carrer Cardona n.7; Rambla del Passeig n.34.
Cardona n.7, Rbla Passeig, 34
canvi de nivell

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Varis segons elements
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX,
Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI
Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció realitzada al 2015 per Àngels Pujol i Albert Pratdesaba ha permès observar amb detall 3m lineals del
parament d’una estructura de 2,10 m de gruix que podria correspondre a un tram del sistema defensiu (muralla o
contramuralla) baix-medieval de la ciutat de Vic (UE02/34). El mur és fet amb dues fulles de pedres de mida
mitjana-gran ben desbastades per la cara vista i lligades amb un morter de calç dur i compacte. L’interior és reblert
amb pedres de mida petita lligades amb abundant morter. S’ha documentat també el recreixement de l’estructura
amb un mur (UE01) d’una amplada inferior (entre 40 i 120cm), que cal datar en posterioritat al segle XV per la
presència de maó. Tot el conjunt es troba greument afectat per l’obertura d’un accés entre els immobles de la
Rambla del Passeig, 34 i el C/Cardona, 7 i la col·locació de diversos desaigües aprofitant el pas obert. Aquesta
actuació s’hauria produït a finals d’època moderna o en època contemporània (obertura de l’escala i de la
canalització 2) i s’han perllongat fins a mitjans s. XX (canalització 1 i 3. UE25). La continuació dels treballs
arqueològics i de reforma de la finca situada a la Rambla del Passeig, 34 de Vic realitzats per Antònia Diaz al 2016
ha documentat un conjunt d’estructures d’alt valor arqueològic. D’entre aquestes restes destaquem un tram de
l’antiga muralla medieval i un mur de cronologia romana bastit amb la tècnica constructiva del spicatum. Treballs
dirigits per Antònia Diaz, In Situ, SCP.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures antigues tindrà per objectiu la documentació,
conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de Catalunya. Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

DIAZ CARVAJAL, A. 2016. Intervenció al Carrer Cardona n.7, Rambla del Passeig 34. Servei d'Arqueologia de
Catalunya. PUJOL, A.; PRATDESABA, A. 2015.Informe de la intervenció arqueològica al Carrer Cardona.

B 009 034

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 35

B 009 035

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 35

Coordenades UTM:

X= 438400
Y= 4642303

Dades Cadastrals:

8525747DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

158 m2
627 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 35

B 009 035

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU102
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:

Les persianes enrotllables amb el caixó a l'exterior distorcionen el conjunt.

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la Rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 35
Rambles
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 009 035

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

B 009 043

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 43

Coordenades UTM:

X= 438419
Y= 4642286

Dades Cadastrals:

8525743DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

B 009 043

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de la fugida a Egipte
Rambla del Passeig, 43
Pertany a la imatgeria popular
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Segons fonts orals la imatge és dels voltants de 1870.

Descripció:
Dins un marc rectangular un baix relleu representa l'escena de la fugida a Egipte amb Sant Josep que, amb el cap
girat per tal de poder-se representar de front, condueix la mula que porta la Mare de Déu amb el nen, representats
de front.
Es valora la seva conservació després que l'edifici que l'acollia s'enderroqués. El nou edifici ha reintegrat el baix
relleu a la façana en una fornícula plana de forma rectangular oberta al mur.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.
En cas de substitució de l'edfici en què està emplaçat, caldrà presentar proposta de la seva nova ubicació en la
façana en el "Patronat de la Ciutat Antiga" i caldrà l'aprovació d'aquest.
Informació complementària::

FC36

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DEL PASSEIG N.52-54

B 009 052

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 52

Coordenades UTM:

X= 438445
Y= 4642230

Dades Cadastrals:

8524604DG3482S i 8524605DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Varis segons elements
Conservació
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
R1a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DEL PASSEIG N.52-54

B 009 052
ZA46

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Rambla del Passeig, n.52-54.

Ús actual
Ús originari

habitatge
Varis

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Desconegut

Estat de conservació:

Destruït totalment

Rambla del Passeig, n.52-54.
dESCONEGUT

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Varis segons elements
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Les restes visibles estan destruïdes totalment o parcialment. Segons testimonis orals "a l’edifici de l’Orfeó es podia
veure una estratigrafia que anava des de la República romana a la segona República espanyola. Segons diversos
testimonis orals, en construir la casa nº 52-54 de la Rambla del Passeig, va aparèixer un tram de la muralla, que fou
reconegut pels mateixos constructors. Abans que el fet transcendís i això endarrerís les obres, s’hi va accedir, de
nit, i es van destruir completament, tot mantenint en secret la troballa. El fet que la muralla es localitzés en aquest
tram fa pensar en la possibilitat que encara es conservin restes en els edificis adjacents. Altres restes
arqueològiques han estat localitzades a la Casa Clariana.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

RAMBLA DEL PASSEIG N.52-54
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1985). Programa PRAV Vic inèdit MOLAS, MD; OLLICH, I (1982).
"Projecte de defensa del patrimoni arqueològic de la ciutat de Vic"". Ausa X Vic p. 423-425.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 114."
Informació oral: Imma Ollich

B 009 052

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edificis d'habitatges de la Rambla del Passig 53

B 009 053

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 53

Coordenades UTM:

X= 438448
Y= 4642276

Dades Cadastrals:

8525738DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Integral

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

111 m2
642 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edificis d'habitatges de la Rambla del Passig 53

B 009 053

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU103
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Es desconeix
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la Rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edificis d'habitatges de la Rambla del Passig 53
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 009 053

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 55

B 009 055

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 55

Coordenades UTM:

X= 438454
Y= 4642276

Dades Cadastrals:

8525737DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+5

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

252 m2
702 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 55

B 009 055

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU104
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Es desconeix
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que és el resultat de reformes fetes entre l'últim quart del segle XIX i primer del
segle XX en edificis ja existents.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)

Elements:

Els elements de pedra treballada i els elements de manyaria

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, caldria adequar la pell de l'edifici (de planta segona en amunt) amb
uns materials, textures i cromatismes més similars als originals.

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana a la Rambla i al carrer de la Ramada s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, el material, la textura originals i recuperar el cromatisme original.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 55
Rambles
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 009 055

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 61

B 009 061

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 61

Coordenades UTM:

X= 438470
Y= 4642270

Dades Cadastrals:

8525734DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB + entresol + 3P + golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24575
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatge a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

112 m2
516 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 61

B 009 061

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme
Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Bernat Callís, constructor d'obres.
1922
Època contemporània Segles XX

EU105
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Casa de pisos, entre mitgeres que consta de PB, 3 pisos i terrassa. Es d'un sol tram i coberta a dues vessants , amb el
vessant de migdia, el que correspon a la façana, més curt per tal d'ubicar la terrassa, la qual presenta una balustrada de
pedra artificial.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és asimètrica i recolzada en eixos verticals. Hi ha gradació de proporcions amb l'alçada. Corona amb
una cornisa. La llosana dels balcons és d'obra i té perfils metàl•lics, les baranes són de ferro forjat complex, alguns
elements són de pedra artificial i els acabats de façana són estucats com si fossin de pedra picada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

És el resultat de reformes fetes l'any 1922 sobre edificis ja existents d'època barroca

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és notable com a mostra de modernisme tardà produït a Vic, cosa que demostra la
popularitat d'aquest moviment a la ciutat. Es distingeix per la qualitat de la composició i en la
definició d'alguns elements arquitectònics, com la planta baixa i l'entresol. També és interessant
per a l'estudi dels tipus d'edificació de l'època.

Elements:

Tots els de pedra i els treballs de forja.

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada al Passeig, s'ha de mantenir"el volum, la

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 61
formalització arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 009 061

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 63

B 009 063

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA PASSEIG 63

Coordenades UTM:

X= 438477
Y= 4642274

Dades Cadastrals:

8525733DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

231 m2
876 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 63

B 009 063

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU106
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que és el resultat de reformes fetes entre l'últim quart del segle XIX i primer del XX
en edificis ja existents.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels diferents tipus repetitius d'edificació utilitzades pels
mestres d'obres en la transformació dels tipus barrocs.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la Rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla del Passeig 63
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 009 063

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de la Mercé (Fora muralles)

B 010 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA SANT DOMÈNEC s/n

Coordenades UTM:

X= 438115
Y= 4641982

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

-

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Varis segons elements
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
Sxv

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de la Mercé (Fora muralles)

B 010 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Església i convent de la Mercè

Ús actual
Ús originari

Habitatges
Edifici religiós

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
No excavat

Estat de conservació:

Destruït totalment

AE17

Rambla Sant Domènech
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Es tracta d’un convent i una església els quals no hi ha restes visibles actualment. Ha d’ubicar-se en els terrenys
després ocupats pel convent i l’església de Sant Domènec. No s’han practicat excavacions en el subsòl. El nivell del
sediment fins a la roca sembla considerable. El 1235 l’ordre de la Mercè arriba a Vic. Entre el 126 i el 1265 el
convent es trasllada del Carrer de Sant Pere, al lloc anomenat de les Hortes de Letrans, prop de l’actual església de
Sant Domènec. Entre el 1316 i el 132 s’hi construeix la capella de Santa Eulàlia, Sant Eloi i la Mare de Déu de la
Mercè. El 1355 es renova i s’amplia l’església. El 1365 el convent i l’església s’enderroquen, juntament amb tots els
edificis propers a la muralla, durant les lluites de la ciutat amb Bernat de Cabrera, en previsió d’una invasió. El 1366
el convent es trasllada temporalment a l’actual casa Sala i Saçala del Carrer dels Corretgers. El 1383 s’inicien les
obres del nou convent de la Mercè dins muralla al Carrer de Gibaltar.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de la Mercé (Fora muralles)
Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

BRACONS, J (1983). Catàleg de l'escultura gòtica del Museu Episcopal de Vic. Vic p.16, 32-33JUNYENT, E (1976).
La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.122PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla
Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 90.SALARICH, J (1854). Vich, su ciudad, sus monumentos, sus hijos y sus
glorias. Vic p.235

B 010 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Sant Domènec 3

B 010 003

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA SANT DOMÈNEC 3

Coordenades UTM:

X= 438048
Y= 4642037

Dades Cadastrals:

8122415DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4 / PB+1+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R1a 2
Comercial-Residencial

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

590 m2
2165 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Sant Domènec 3

B 010 003

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Mª Bassols i Genís, arquitecte.
1952-1955
Època contemporània Segles XX

EU107
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Rambla Sant Domènec 3
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

B 010 003

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'exercicis

B 010 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RBLA SANT DOMÈNEC 5

Coordenades UTM:

X= 438071
Y= 4642010

Dades Cadastrals:

8122414DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental
Veure Fitxa B 000 002 (BCINConjunt muralles Pere III)
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Dedicat a activitats culturals.

CONTEXT URBÀ:

Creixement per ocupació d’espais residuals: A finals del s.
XVII, al declarar-se inútils les muralles, i amb el Plan de
Alineaciones dels carrers, va donar lloc a l’ocupació de
l’espai que hi havia entre la muralla (o la nova alineació) i
les edificacions ja existents, que fins llavors era el pas de
darrera la muralla i horts. La ocupació es va fer de dues
maneres amb noves construccions o amb reompliment de
terres per jardins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

1523 m2
2595 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'exercicis

B 010 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Mª Ribas i Cases, Arquitecte
1948
Època contemporània Segles XX

EU108
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Activitats religioses
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana alineada amb la rambla, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'exercicis

B 010 005

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'exercicis

B 010 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escut Catalogat
Rambla de Sant Domènec, 5
Postguerra
Josep Ma Ribas i Cases (arqutiecte de l'edifici)
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Escuts
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'edifici és del 1948

Descripció:
Escut de pedra de forma ogival que es situa dins d'un pergamí, que al mateix esta emmarcat per un oval. Tot aquest
conjunt es troba supès per dos àngels. Es situen a la part alta de l'edifici matisant i realçant l'edifici.
És un element amb una significació de "fita" i té valor històric, artístic i testimonial
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Es49

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'exercicis

B 010 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escuts
Rambla de Sant Domènec, 5
Postguerra
Josep Ma Ribas i Cases (arqutiecte de l'edifici)
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Escuts
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'edifici és del 1948

Descripció:
Dos escuts de pedra, un d'ells l'escut de Vic, situats dins un marc oval que es troben emmarcats per un pergamí.
Els dos estan situats sobre finestres, que juntament amb una finestra central amb timpà, realcen l'edifici i el
dignifiquen.
És un element amb una significació de "fita" i té valor històric, artístic i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Es52

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'exercicis

B 010 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Edificis annexes a la Casa d'Exercisi
Rbla. St.Domènec 5 (pati interior)

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'edifici és de 1948. Semblaria que aquestes edificacions serien anteriors i van ser absorvides per la construcció del
nou edifici

Descripció:
Són elements normalment englobats en un edifici o construcció més antiga o no, però que per ells mateixos tenen
una dimensió artística i/o testimonial considerable.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana

Informació complementària::

EA84

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech

B 010 024

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

RBLA SANT DOMÈNEC 24
PARC JAUME BALMES
X= 438083
Y= 4641962

Dades Cadastrals:

8121212DG3482S, 7921475DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
Varies

Altres noms:

Escola d'Art

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24601
Conservació
Veure fitxa de subsòl, d'elements
singulars i de jardins

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEd
Església: Religiós
Convent: Educatiu

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: Les Rambles: Al voltant de les
muralles, i com a unió dels principals carrers itinerants, es
va començar a consolidar un front edificatori que resseguia
la part exterior del traçat de les muralles. Aquest
creixement es va veure intensificat i transformat en el
moment de la desafectació de les muralles.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

2753 m2
6924 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech

B 010 024

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc
Neoclassicisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Morató, arquitecte
1658-1708
Època moderna (Segles XVll)

MH27
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles

DESCRIPCIÓ:

L'església, està situada entre dues edificacions. La façana situada a llevant és coronada per una teuladeta amb el
carener perpendicular i els laterals de forma curvilínia. Presenta un portal emmarcat per unes nerviacions trilobulades
que descansen damunt capitells llisos. Al centre hi a una petxina inscrita. Damunt el portal hi ha esgrafiats vegetals amb
un medalló al damunt i la imatge de la Verge dins una fornícula, al damunt una finestra quadrada amb decoracions de
petxina i un òcul al damunt, lateralment també s'hi distribueixen finestres, les de baix amb reixes forjades.
A l'interior hi ha un atri amb decoracions i medallons al sostre. La planta és de creu llatina, amb una cúpula al creuer i
quatre capelles al braç més llarg, les quals són cobertes amb volta quatripartita amb les nerviacions marcades que
comuniquen a la nau amb arcs de mig punt. Als peus hi ha el cor i finestres amb vitralls que comuniquen amb l'atri, la
nau també coberta amb volta i nerviacions marcades que descansen damunt impostes, l'absis és rectangular, la volta és
decorada amb pintures i retaule de fons. És arrebossat i pintat el terra és enrajolat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Façana plana, amb alguns elements d'inspiració clarament neoclàssica (frontó triangular) Materials:
Motllures i marc de les obertures de pedra tallada, reixes de forja i acabats de façana amb estucats esgrafiats que
queden incorporats perfectament a la composició. Elements arquitectònics a destacar: Tots els de pedra, els
esgrafiats, la fusteria i el campanar. Conservació de la façana: Alguns desperfectes en els acabats
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Arqueologia:

L'any 1654 el Bisbe Francesc Crespí determina construir l'església, les obres de la qual es van
començar el 1658. Hi hagué una confraria de blanquers, aluders, guanters, tiranters i
pergaminers que feren esculpir un retaule el 1694. Al s.XVIII durant la restauració de la Catedral
es traslladà el capitol a Sant Doménec. Durant la invasió napoleònica fou de les poques
esglésies que quedaren obertes. El 1875 fou destinat a caserna el 1834 s'hi instal·là una
exposició artística i arqueològica.
Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Elements:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
Aquesta església, que forma un conjunt incomparable amb el convent de Sant Domènec, a més
de tenir un valor històric notable per a la ciutat, és una peça interessantíssima com a testimoni
de l'evolució de l'arquitectura religiosa i de l'obra de l'arquitecte vigatà Josep Morató i Soler. És
dels segles XVII-XVIII.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech

B 010 024

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració dins l'ambient del conjunt que el contextualitza,
i el fet que juntament amb esglésies de les Rambles, actuen com una xarxa de fites, que doten
de significat històric al paisatge urbà.
L'espai d'accés a l'església estar reforçat per un paviment de pedra sorrenca al carrer que
actuava d'alformbra.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, l'estructuració funcional
general i l'estructura de suport, i s'hi ha de respectar el material, la textura i el cromatisme.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat en tot el seu entorn, i el paviment d'accés

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Tomas d''Aquino
Rambla de Sant Domènec / Parc Jaume Balmes
Barroc
Imatge desapareguda era de Jacint Morató
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula és de l'any 1723

Descripció:
La fornícula és de pedra i se situa en l'angle de l'edifici i està constituïda per un arc ogival amb la volta configurada
per una petxina i un pedestal aguantat per mènsules. Damunt de l'entaulament es disposa un frontó trencat i al
centre l'escut dels dominics.
Cal destacar-la perquè és una de les obres més importants dels Morató. La fornícula pertany a l'antic convent de
Sant Domènec i la imatge era de Jacint Morató. La fornícula té una forta presència a l'edifici, l'arc apuntat accentua
la verticalitat i remarca la centralitat on se situava la imatge. S'integra de manera natural a l'edifici. És de les que
tenen més valor artístic de la ciutat, per la seva austeritat, esveltesa, refinada grandesa, el seu rigor compositiu dins
aquest estil barroc dels Morató tant contingut i "clàssic". L'arquitectura determina el marc estructural de la fornícula i
l'arc apuntat s''adapta bé a l''angle. La petxina de la volta és símbol de regeneració i de prosperitat mística.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.

Informació complementària::

B 010 024
FC63

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escuts
Rambla St Domènech/Parc Balmes
Barroc
Josep Morató, arquitecte i Jacint Morató, escultor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Escuts
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1723

Descripció:
A la Rambla Sant Domènech, es troba l'escut de pedra de l'orde dels dominics. És de forma rodona, al camper hi ha
representada una creu del tipus de l'orde de Calatrava i està timbrat per una corona. Els acompanyaments estan
configurats per fullatges. Està situat damunt de l'entaulament de la porta principal i neix de dues grans volutes que
el flanquegen.
S'en destaca Es destaca l'excel.lent treball escultòric, les proporcions, la lectura clara i les volutes que en realcen la
presència.
A la cantonada de l'edifici, entre la Rambla Sant Domènech i el Parc de Jaume Balmes, es troba l'escut de l'orde de
Sant Domènec situat damunt la fornícula on hi havia Sant Tomàs d'Aquí. L'escut és de pedra de forma oval, al
camper hi ha una creu del tipus de l'orde de Calatrava i els acompanyaments estan configurats per fullatges i
volutes a la punta i al cap.
S'en destaca el bon treball dels baixos relleus, la profusió decorativa que no amaga la simplicitat de la creu del
camper, les magnífiques proporcions que respecten l'escala humana i l'escala urbana i el fet que fa de fita per la
seva situació estratègica.
És un element amb una significació de "fita" i té valor històric, artístic i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de "espectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

B 010 024
Es53

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Convent de Sant Domènech
Rambla de Sant Domènech
Barroc
Germans Morató
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
El convent i el claustre primitius són del 1723, s'hi han realitzat reformes vàries al llarg dels segles per a l'adequació
de diferents úsos: banys públics, una escola de monjes, jutjat a partir de 1835 i escola d'arts i oficis des de 1979.

Descripció:
Edifici conventual de planta baixa i dos pisos a l'entorn d'un claustre. L'estructura es base amb parets de càrrega,
jàsseres i forjats, amb arcs i voltes en la zona del claustre. Estar cobert amb teula àrab amb vessant a l'exterior i al
claustre.
Tant la façana exterior com la interior són planes, amb les obertures agrupades marcant eixos verticals. La façana
interior està totalment dominada pel claustre amb els seus arcs suspesos. Els acabats són estucats amb pedra
tallada emmarcant les obertures principals. En el claustre la pedra utilitzada és calcària numulítica. Cal destacar
tots els de pedra, tant exteriors com interiors, els de forja i el claustre, amb les seves arcades i relleus escultòrics.
Aquest edifici és una peça molt important com a testimoni de l'arquitectura conventual del segle XVIII a Vic. Fou
construït per la família d'arquitectes i escultors Morató. Té nombrosos elements arquitectònics de qualitat en les
façanes interiors i exteriors. També té un valor històric considerable per la ciutat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior: En les façanes exteriors, les del pati interior i el claustre, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, la textura i els elements arquitectònics indicats, i s'ha de respectar el cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i s'hi ha de respectar la
formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.

Informació complementària::

Documentació: La ciutat de Vic i la seva història. Eduard Junyent, pàg. 271. Gran geografiacomarcal de Catalunya.
Antoni Pladevall, pàg. 62. Quaderns d'arquitectura iurbanisme, nº 146, pàg. 30.

B 010 024
MH28

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Claustres del convent
Rambla Sant Domènech
Barroc
Jacint Morató, escultor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1723, restaurat el 1979

Descripció:
Claustre de quatre galeries de sis arcs dividits en dos i units per un capitell suspès. Els capitells són d'ordre
compost i cada intradós dels arcs està treballat amb baixos relleus que representen els següents motius humans i
vegetals tot seguint l'itinerari circular que parteix de llevant: sants, petxines i fullatges, margarides i gira-sols, roses i
tulipes, nens que són al.legories de la música, fulles de parra i raïm i ocells que mosseguen els fruits, rams de
margarides, rosers, tiges i fulles, flors i fullatges, flors i animals mamífers, un rei i una reina i un bisbe i un militar,
flors emmarcades per volutes, querubins, un pastor i una pastora amb ramats de xais i vaques, fullatges diversos,
sants dins medallons, fullatges i ocells, lliris, margarides i tiges, fruits, sants i santes i escuts.
És un dels millors conjunts escultòrics de la ciutat. Esplèndid i amb un excel.lent treball artístic en els baixos relleus
aporta, també, una gran riquesa temàtica. És una veritable filigrana, obra de l'escultor Jacint Morató, que recull tota
la tradició renaixentista i barroca. Es destaca la combinació coherent entre els elements naturalistes i les
representacions humanes obrats en un flux continu que estableix un cànon propi de simetries i equilibris adaptat a
l'espai petit dels intradós dels arcs. En cap moment hi semblen atapeïts; s'hi disposen amb naturalitat i suavitat en
una rítmica articulació; res sobresurt i des del punt de vista formal hi ha una gran varietat dins la unitat. Aquest espai
era l'antic claustre del convent de Sant Domènec i en el repertori temàtic es detecten finalitats educatives i
apològètiques. Més tard, el convent va tenir altres usos com a banys públics, escola de monjes, jutjats i, des de l'any
1981, Escola d'Art que ha mantingut i ha restaurat el claustre.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en els edificis.

Informació complementària::

B 010 024
EA108

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Element escultòric: gos
Rambla de Sant Domènech
Barroc
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
El claustre és de l'any 1723

Descripció:
L'escultura és un gos que corre clavat al mur de l'interior de la galeria de ponent del claustre i damunt de la porta
que antigament comunicava el claustre amb l'església. Porta una torxa a la boca.
Té valor històrico-artística i testimonial per ser l'exponent de la llegenda de Sant Domènec: quan va néixer la seva
mare va somiar que un gos portava una torxa encesa. Aquest somni es va interpretar com el fet que aquest nen
encendria el món amb les seves prèdiques, com així va ésser. L'escultura gairebé exempta del gos en actitud de
córrer des de la paret, impressiona.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatitsme en tots els àmbits.
S'ha de respectar la situació que ocupa actualment dins l'espai del claustre. I davant de qualsevol actuació de
trasllat, caldrà presentar una proposta al "Patronat de la Ciutat Antiga" i haurà d'està aprovada favorablement.

Informació complementària::

B 010 024
EE05

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech

B 010 024

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Convent i església de Sant Domenec

Ús actual
Ús originari

Serveis
Indeterminat, fora muralla

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
No excavat

Estat de conservació:

Conservat integrament

AE18

Sant Domènenc
Rambla de Sant Domènec, 24.
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
L’església i convent de Sant Domènec rep el nom de la comunitat de dominics i la seva devoció per aquest sant. Els
dominicans ocuparen inicialment l'antic convent de Sant Francesc, abandonat pels framenors el 1565. El 1570
s'ofereix l'edifici a l'orde dominicà que en prengué possessió a fi d'any. L'església era dedicada a la Mare de Déu del
Roser, sant Domènec i sant Jacint. Aquell edifici fou destruït el 1654 en les obres de fortificació de la ciutat. El 1655
s’enderrocaren tots els edificis del barri anomenat de les Hortes de Letrans, a causa del pla de fortificació de la
ciutat durant la Guerra dels Segadors. El 1656 es construí un baluard en el lloc que ara ocupa l’església de Sant
Domènec. El 1682 es construí la caserna de la Galera, situada al terreny proper al Portal de Malloles fins a
l’Església de Sant Domènec. Els frares cercaren un nou emplaçament prop de la Rambla i el 1708 començaren la
construcció d'una nova església, l'actual església de Sant Domènec, segons els plans de l'arquitecte Josep Morató.
El 1723 es construeix l’actual convent. En destaca el claustre amb arcades volants en suspensió intermèdia i
fistonejades amb relleus escultòrics de fina execució, fistonejats amb fullatges de representacions figurades. L'edifici
conventual es va utilitzar, a partir de 1835, com a jutjat i escoles. Conserva el claustre d'ornamentació plateresca,
edificat entorn del 1720 sota la direcció del mateix Morató. El 1870 s’hi instal•la el jutjat de 1ª instància de Vic (Jutjat
Vell). Als anys 1980 s’hi instal•la l’Escola d’Arts i Oficis. Actualment hi ha l’Església parroquial de Sant Domènec;
part del convent és dedicat a seu de l’escola d’Arts i Oficis, i a la part de les hortes hi ha un descampat, i locals
ocupats per diferents tallers en el lloc on hi havia "Casa Caritat".
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

BRACONS, J. (1983). Catàleg de l'Escultura gòtica del Museu Episcopal de Vic: 16, 32-33.
JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p. 122, 216, 217, 221, 271, 311, 316, 473.
LADEVALL, A. (1982). ""La plaça de Santa Clara"" a Revista Vic. Diario de Vich, n.116 (19.9.1877) p. 116.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 70, 90 i 99.
SALARICH, J. (1854). Vich i su ciudad, sus monumentos, sus hijos i sus glorias. Vic, 235.
SURINYACH, M. (1985). Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles.
Pla especial d'arquitectura en les façanes de part d les Rambles. Ajuntament de Vic. C-4 i C-5.

B 010 024

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL CLAUSTRE DE SANT DOMÈNECH

Època:

Barroc, 1723

Estil:
Autor:

Jacint Morató i Soler

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí de claustre
318 m2
jardí d'entitat escolar

Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

Regular
Si
No

Rambla de Sant Domènech 24

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Valoració:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Ambiental
jardí de claustre històric

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
La part central del magnífic Claustre de Sant Domènech es manté com a espai amb possibilitats de ser enjardinat,
amb paviment de terra, i una bordura de graves. Actualment dos teixos i dues magnòlies a cada una de les
cantonades són els únics elements vegetals. Un dels teixos és exemplar, de gran alçada. Al centre un brocal de
pou de l'època (en imatges antigues es veu rematat amb dues copes) molt bonic, voltat de paviment de pedra.
VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

Teixos i magnòlies. Un dels
teixos catalogat.
A04

no n'hi ha

ELEMENTS:

Contruïts:
Estat de conservació:
Mobiliari:
Estat de conservació:
Singulars:
Estat de conservació:

Brocal de pou barroc
Regular

B 010 024
JHC6

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i conservació. Restauració

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure, mantenir paviments permeables, vetllar per un bon drenatge i incrementar la diversitat
d'espècies vegetals. En cas de restauració fer un bon estudi a partir d'imatges antigues i investigació en arxius.

Elements a conservar:
Brocal de pou de pedra i lloses. Teix singular.

Informació complementària::

B 010 024

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de Sant Domènech

B 010 024

A04

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Teix del Claustre de Sant Domènec

Coordenades UTM:

X= 438101

Casc urbà. Dins el claustre de Sant Domènec, situat a la rambla de Sant Domènec.
Y= 4641950

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
Ubicat al jardí del patí interior del claustre de sant Domènec i acompanyat d’un altre teix més jove que a diferència
d’aquest és femella. En el claustre també hi ha dues magnòlies. Cada un dels exemplars està situat en un dels
angles del jardí.
El claustre és un indret molt popular per que ha passat per molts usos públics que van des de uns banys, un
DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Teix
Taxus baccata
Taxàcies

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

12m
1,60m
0,51m
2,10m
12-13m

Alçada de la primera ramificació:
4m
Nombre de branques de la primera ramificació:
2
Comentaris:
Destaca per la bellesa de la seva capçada i el seu port tot i que la soca, que en aquesta espècie pot ser molt gran,
és d’una mida no gaire notable. Sabem pels alumnes de l’Escola d’Arts i Oficis que la femella fa fruits cada any.No
és d’estranyar el gran nombre d’exemplars d’aquesta espècie en una ciutat com Vic, quan es tracta d’una arbre
lligat amb la litúrgia Cristiana, ja que es creia que aquests t’ajudaven a trobar el camí cap el cel. Aquesta tradició
s’estén per tot el nord de la Península on es plantaven al costat de les esglésies.Segons en Josep Ricard, l’escultor
vigatà, en Josep Maria Pericas, artista noucentista, el devia plantar quan va fer la reforma del claustre. Si ens
basem en una foto antiga de l’arxiu Salvany que data del 1911, on ja apareix el que segurament és el mateix teix,
podem creure que va ser plantat entre 100 i 110 anys enrere.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

,

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Església i convent de Sant Domènech
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.
PLADEVALL, A. 1981. “Vic”, Gran Geografia Comarcal de Catalunya: Osona i el Ripollès. Barcelona.
Quaderns d''arquitectura i urbanisme, nº146, pàg. 30

Codi de classificació

B 010 024

CODI

Creixement lineal històric (dits)

C
C
C
C

000 001
000 002
001
Carrer
001 006

C
C
C
C
C
C

001
001
001
001
001
001

C
C
C

002
Passatge del
003
Plaça
de la
003 013

Carquiyoli
Divina Pastora

C
C
C

004
Passatge de
005
Carrer
de
005 000

Guillem Agulló
Gurb

c
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
006
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007

C
C
C
C
C

007
007
008
008
008

del

Bisbe Torras i Bages
6
6
10
12
14
16
18
20
20

Passatge de l'
Carrer
de

s/n
s/n
2
9
16
21
25
32
51
57
71
73
92/94
101
103

Raval del carrer de Gurb
Font del carrer de Gurb
Fornícula
Fornícula
Local comercial: MILÓ botiga de complements
Casa de Manuel Pladevall
Casa de Josep Andreu
Edifici d'habitatges
Fornícula
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges. Casa Pere Mas
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges

Horta de Sant Josep
Manlleu

000
002
003
005
008
012
013
014
015
018
023
027
031
037
040

s/n
2
3
5
8
12
13
14
15
18
23
27
31
37
40
40
46
48

046
048
de

Casa de Carme Collell o Serratossa
Cedre de Serratossa
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Casa d'Antoni Aguilar
Casa Espona
Majòlica

13/14 Església i convent de les Josefines (C. Sta Joaquima)
13/14 Jardí del Convent de les Josefines

002
009
016
021
025
032
051
057
071
073
092
101
103

Carrer

Denominació

CONJUNT Creixements intinerants
CONJUNT Creixement per ravals

010
012
014
016
018
020

000
022

Núm

Raval del Carrer Manlleu
Edifici d'habitatges
Casa de Joan Quintana
Fornícula
Fornícula
Possiblement casa Vilaseca
Casa al carrer Manlleu
Casa Llucià Riubrogent
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Casa de Concepció Vergés
Edifici d'habitatges
Local comercial: Taller de Motos Portús
Casa de Maria Orri
Escut de l'antiga font
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges

Montserrat
s/n Raval del carrer Montserrat
22 Majòlica

C
C
C
C
C
C
C

008
008
008
009
009
010
010

025
027
046

25 Edifici d'habitatges
27 Edifici d'habitatges
46 Mur tancament: Germanetes dels Pobres

C
C
C

010 028
010 037
010 040

C
C
C
C
C
C
C
C

011
011
011
011
011
011
012
012

000

C
C
C
C
C
C

012
012
012
012
012
012

004
019
021
023
034
053

C

012 064

C
C

012 071
012 124

C
C

013
Carrer
013 024

C

013 066

66 Conjunt de fàbriques c. Manel de Pedrolo

C

013 076

76 Edifici d'habitatges

C
C
C

013 084
014
Carrer
014 000

C

014 009

C
C
C

014 027
014 040
014 047

Carrer

del

Raval Cortines

Carrer

del

Remei

014

conjunt habitatges 14-16-18

000

s/n
s/n
s/n
s/n
28
37
40
40
Carretera de

Roda

012
031
041
066
070

12
31
41
66
70
Carrer

de

Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Antiga fàbrica Carretera de Roda
Fàbrica de la Vicca
Fàbrica de Can Bauman

Sant Francesc
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
2/4
19
21
23
34
53
53
64
64
71
124
124

de

Subsòl: Carrer del Remei
Pont del Remei
Subsòl: Pont del Remei
Subsòl: Cap del Pont del Remei
Edifici d'habitatges
Subsòl: Carrer del Remei, 37
Església del Remei
Subsòl: Convent i església del Remei

Raval del carrer Sant Francesc
Escultura memòria a les víctimes de l'aiguat de 1863
Subsòl: Convent de Framenors, Franciscans
Subsòl: Hospital de Cloquer o Sant Bartomeu
Subsòl: carrer St Francesc s/n
Antiga Adoberia ??
Majòlica a Sant Francesc d'Asís
Edifici d'habitatges
Subsòl: c. Sant Francesc 23
Antiga Adoberia ??
Església del Roser i cos annex
Subsòl: Església del Roser
Edifici d'habitatges
Fornícula
Edifici d'habitatges
Església de la Guia
Subsòl: Església de Nostra Senyora de la Guia

Sant Jordi
24/28/32/34 Conjunt d'edificis entremitgeres

84 Fàbrica Nova
de

Sant Pere
s/n
42B
9
9
9
27
40/42
47

Raval del Carrer Sant Pere
Font del carrer de Sant Pere (núm. 42 b)
Església de la Trinitat
Fronícula
Subsòl: Convent i Església dels Trinitaris
Fornícula
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges

C
C
C
C
C
C
C

014
014
014
015
015
015
015

077
078
108

77 Edifici d'habitatges
78 Casa de Magí Callís i Gili
108 Subsòl: c. Sant Pere 108
Carrer

000
002
004

de

Santa Joaquima de Vedruna
s/n
2
4/6
4/6
4/6

Subsòl: Casa del c. Sta Joaquima de Vedruna
Casa Vilarrúbia
Església i convent de les Carmelites (Escorial)
Tanca del convent de les Carmelites (c. Torres i Bages)
Jardí del Col·legi Escorial
Jardi Claustre del convent
4/6 Teix de l'Escorial
4/6 Subsòl: L'Escorial

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

Denominació:

Codi de classificació:

CREIXEMENTS ITINERANTS

C 000 001

INFORMACIÓ GENERAL:
Localització:

Coordenades UTM:
Altres noms:
Núm. plantes.

Carrer de Gurb, de Sant Francesc,
de Sant Pere, de Santa Joaquima
de Vedruna, del Remei i de
Manlleu.
X=438494
Y=4642357

Codi Postal:

08500

Plànol:

O-09.9

Dits, creixement estrellat.
Varis

Superfície:
Sostre teòric:

94.766m²
Segons normativa

CATALOGACIÓ:
Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Conjunt històric urbanístic
SUC (urbà consolidat)
BCIL
Ambiental
Veure altres fitxes del catàleg

DADES URBANÍSTIQUES:
Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:

POUM
SUC (urbà consolidat)
R2a

CONTEXT URBÀ:
Creixement Lineal o itinerant: Creixement habitual del
segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels camins que
sortien de les portes principals de les muralles, consolidantse com a dits. Les construccions eren entre mitgeres, deixant
els patis o els horts darrere. La trama de carrers amb aquest
origen no tenien una amplada fixa ni un traçat completament
rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

CREIXEMENTS ITINERANTS

C 000 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL CONJUNT:

Subcodi:

Estil:
Època:
Dates de construcció:
Autor/arquitecte:
Mest e d’o es:

Gòtic i Barroc
s. XVII-XVIII
s. XVII-XXI
Arquitectura popular
Varis

Ús originari:
Tipologia de parcel·la:
Tipologia edificatòria:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Entorn de protecció:
Situacions de risc:

Àmbit conques visuals
Sense risc

C 05
Varis
Entre mitgeres
Habitatges unifamiliars
Existents
Regular

DESCRIPCIÓ:
És un creixement que trobem al seu origen sobre camins antics que arribaven a la població, dels que els edificis es disposaven a ells
a
pa ets itge es i i teg a t al o ju t asies i als edifi is ue ja s’hi t o ave . Al p i ipi va apa ixe o a petits ravals en
ue el fo us d’at a i e e edifi is eligiosos.
La construcció de les muralles de la ciutat, tan la de Pe e III o la de Joa d’Àust ia, o di io e les a a te ísti ues i l’evolu i
d’a uests eixe e ts. E els dos asos va i pli a l’e de o a e t de g a pa t d’edifi is fo a u alles e t e elles a uests ravals. I
pe ta t, s
eixe e t ue s’ha e o st uït
s d’u a vegada, i segu a e t s e a uesta e o st u i ue a via la tipologia
de ravals a creixements lineals o itinerants La persistència en el lloc està molt arrelada.
Les a a te ísti ues d’a uests eixe e ts s pa el·la io s o alment de façanes de 4,5m, amb edificacions de planta baixa i dos
pisos. La façana tenia proporcions verticals igual que les seves obertures que es solien disposar sobre un sol eix de composició, en el
que es situava el portal principal a planta baixa, una finestra o balcó a la planta pis, i finalment una finestra més petita a la planta
segona. La coberta era inclinada a dues aigües amb barbacana de colls de fusta i baixants vistos.
L’evolu i de la iutat, ju ta e t a
el eixe e t de les Ra les desp s de la desafe ta i de les u alles, fa ue s’i t odueixi
modificacions sobre aquestes característiques inicials. Aquestes incorporacions són les cases de pisos (habitatge plurifamiliar) que
tenien una parcel·lació més grossa, i també la intervenció dels est es d’o es, a uite tes i a tesa s ue dotava de a a te ísti ues
diferents la façana, amb simetries, textures, acabats i baranes o balcons més rics, abandonant la humilitat i la austeritat original.
L’alt e a a te ísti a s la t a sfo a i de ada fi a, i t odui t ous pisos, a
gale ies efoses, o odifi a io s a el d’o de a es
temporals que no acceptaven les barbacanes i que donen lloc a tota la ciutat les cornises treballades de pedra i els terrats
És tota aquesta evolució i transformació que defi eix l’estat a tual. Es pot di ue fi s el segles XIX i p i ipis del XX es a te e u s
ite is d’i te ve i si ila s i s els ue es e ulle e les o di io s d’edifi a i .

DADES HISTÒRIQUES
Cronologia:

s. XI:
s. XIII:

1206
1217
1225
1235
1254
1270
1274
1289
s. XIV:

1306

1317

Es construeix el pont de Que alt, ap oxi ada e t so e l’a tiga via
romana, i possibilita més endavant el creixement de Sant Francesc.
Es desenvolupa el creixement de Sant Francesc, que, a més de ser el
primer, arriba a ser un dels importants de fora muralles. I també s’i i ie
els de Sant Pere, Manlleu i Gurb.
Co st u i de l’esgl sia de Sa t Ba to eu al o e ça e t del a e de
Sant Francesc, que impulsa el creixement.
Es fu da l’hospital d’e Clo ue , a ex a l’esgl sia de Sa t Ba to eu, pe
Arnau de Cloquer
Els f a is a s f a e o s s’esta leixe a p op del a e Sant Francesc.
S’esta leix l’o d e de la Me
al a e Sant Pere, ue s’hi esta à fi s a
traslladar-se a les Hortes de Letrans.
Els e eda is s’esta leixe e dues ases del a e de Sant Pere i hi
construeixen un oratori.
Els framenors construeixen un convent i una església al carrer Sant Francesc.
Jau e I o de a l’e t ada a la iutat, des de Ba elo a, pel a e Sant Pere.
Es o st ueix el po t Ped ís, a l’i i i del a e Sant Pere.
A la primera meitat de segle el creixement de la ciutat es nota en els
establiments de Sant Pere i Sant Francesc, impulsats i consolidats per
l’esta li e t i les construccions de les ordres religioses. Al igual que passa a
finals de segle amb els actuals carrer Manlleu i Santa Joaquima
S’edifi a el o ve t i l’esgl sia de les o ges Agusti es al llo a tual de
l’esgl sia dels T i ita is al a e Sant Pere.
S’edifi a el laust e del o ve t dels f a e o s al a e Sant Francesc.
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1324
1348

1365

1368
1383

1397
s. XV:

1415
1418
s. XVI:

1507
1510
1518
1538
1554
1578
1590
s. XVII:

Inicis de segle
1608
1617
1630
1642
1655

1656
1661
1694

1696
s.XVIII i s. XIX

Comença la construcció del pont del Remei en substitució del pont Pedrís, on
es posa una creu de terme i un oratori el 1373.
Arriba la pesta negra a la ciutat
Es fu da l’hospital de la Sa ta C eu a
la o st u i de dues ases al a e
Sant Pere.
S’e de o a el o esti de la Me i alt es edifi a io s p ope es a la u alla
e
otiu de la e ova i de les Mu alles, s’o de a ue es deixi u o edor de
disset pa s d’a plada ue aïlli les ases i te io s de les u alles, i ta
s’e de o ue totes les ases de l’exte io fi s a u a distà ia de vi t a es a
l’alt a a da del fossa , ue a uest ja havia de te i u a a plada de ua a ta
pams.
Comença la reconstrucció de la muralla per ordre de Pere III, deixant a fora els
creixement itinerants.
Co e ça la o st u i del o ve t i l’esgl sia de les o ges Cla isses Sa ta
Clara Vella) pel mestre Pere Aguilar, fet que provoca el creixement dels actuals
carrer Manlleu i Santa Joaquima.
Arriba una altra pesta negra a la ciutat
Durant aquest segle el creixement de la ciutat continua molt estancat, i són els
carrers de la part nord que arrel de les construccions de ordres religioses, es
revitalitzen i es consoliden.
S’a a a el o esti de les o ges la isses Sa ta Cla a Vella)
Co e ça la o st u i de l’esgl sia g ti a dels a elita ts al carrer de Gurb
L’esta a e t de og àfi segueix igual, tot hi així, s les o st u io s dels
edificis religiosos que marquen les expectatives de creixement, que de nou es
situen a la part nord de la ciutat.
S’a a a l’esgl sia g ti a dels a elita ts del carrer de Gurb
F a es Vaixe as o eix l’esgl sia de l’À gel Custodi, situat al fi al de l’a tual
carrer Santa Joaquima
El est e d’o es A to i Valls, edifi a el lo ue de l’esgl sia dels a elita s
descalços del carrer de Gurb
Co e ça l’edifi a i de l’hospital de la Sa ta C eu, a la situa i a tual del
principi del carrer Sant Pere
S’a plia el petit o atori del cap del pont del Remei i es transforma la capella
El mestre Guillem Domènec construeix el claustre i el convent dels carmelitans
descalços del carrer de Gurb
Es posa la primera pedra del nou monestir de Santa Clara Nova, al principi de
l’a tual carrer Manlleu
Sembla que la ciutat creixia lentament a partir de la situació de noves
localitzacions religioses, quan aquesta es veu estroncada a mitjans de segle pel
Pla de Fo tifi a i de Joa d’Àust ia a
otiu de la gue a dels Segadors. Això
va suposa l’e de o de gai e de tots els eixe e ts de fo a de la iutat.
Els framenors estableixen una infermeria i un hospici a la capella del cap del
pont del Remei
Els aputxi s s’esta leixe a l’esgl sia de l’À gel Custodi
L’aiguat e de o a
s de 0 ases del eixe e t del aval de Sant Francesc
En el carrer Sant Pere s’edifi a u a petita esgl sia dedi ada a la Ma e de D u
de Montserrat
En una casa del final del carrer Manlleu, al davant del lloc ocupat pel col·legi
de Sa t Mi uel, s’hi i stal·le els a elita s des alços.
Pla de Fo tifi a ió Joa d’Àust ia a
l’e de o de és de 8 edifi is de
fora les muralles existents. Gairebé van desaparèixer els creixements
itinerants i gran part dels grans edificis religiosos que els acompanyaven.
U op e de o ats els eixe e ts s’a a do a el pla i la o st u i dels
baluards
Es comença a construir el nou convent i església dels carmelitans calçats en un
solar nou al principi del carrer de Gurb
Les u alles uede desafe tades i a pa ti d’a uest o e t el eixe e t
itinerant que generava arrel de les portes de les muralles començarà a perdre
pes.
Es comença el convent dels Trinitaris al mateix lloc actual del carrer Sant Pere
Es produeix una època de gran esplendor per la ciutat, tan a nivell econòmic
com demogràfic, amb un gran creixement fora muralles utilitzant altres formes
de creixement, les Rambles, els Eixamples
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1743
Entre 1775 i 1793

1838
1863

Co e ça la o st u i de l’esgl sia dels f a is a s del Re ei, al ateix llo
ue l’a tual i e su stitu i de la apella p i itiva situada to a t el po t.
Desapareixen els portals de la ciutat i les seves capelles: el 1775, el de Santa
Eulàlia (c/ Santa Joaquima), el 1779 el de Malloles (c/ Sant Pere) i el 1772 el de
Manlleu
És e de o at l’a ti hospital de Sa t Ba to eu del a e Sant Francesc
Hi ha l’aiguat de la ie a, que provoca 33 morts, 33 cases enderrocades i 58
cases en estat ruïnós dels carrers del Remei, Soledat, Adoberies i sobretot de
Sant Francesc

Arqueologia:

Són espais que a partir del segle XVI i durant els segles següents es van formar al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat. El Pla de fortificació del s. XVII que preveia una nova línia de
u alla a
alua ds va p ovo a l’e de o a e t de olts o ju ts i edifi is ota les situats
bàsicament sobre aquests camins i petits avals ue s’havie fo at a fo a la iutat. Així do s, els
eixe e ts iti e a ts es o ve teixe e u a zo a d’expe tativa a ueol gi a pel fet ue
segu a e t olts pa ts d’a uestes est u tu es este e te ades avui al su s l.

Context històric de la
ciutat:

El dese volupa e t d’a uest eixe e t s ta exte s e el te ps, ue el seu o text depe d à
bàsicament del moment que estigui vivint la ciutat. Així són espais que quan la ciutat estigui en situació
d’expa si e o
i a i aug e t de og àfi , es veuran intensament utilitzats, i en canvi, amb les
pestes, les guerres o plans de fortificació, es veuran intensament afectats, aturant el seu creixement
o fins i tot enderrocant les edificacions existents.
Està associat a creixeme ts espo ta is al lla g d’u a í al, d’estatus olt hu ils e el ue el seu
pu t d’at a i sol està ela io at a
els e plaça e ts de les o d es eligioses.
Són creixement que el carrer està molt associat a ser utilitzat

Valor sociocultural:

Carrer Ma lleu i Sa t Pere. Fo t: Col·le ió Ri orge t del l’Arxiu Co ar al d’Oso a

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:
Valoració:

És un element generador en la formació del desenvolupament històric de la ciutat, genera continuïtat
e la ohe
ia del paisatge u à, a t
olts valo s d’aute ti itat, t u alt valo si
li i
ide tita i del u i ipi, s testi o i de olts fets hist i s i de dife e ts fo es d’ha ita .

Elements:

Veure les fitxes particulars de cada element.

Entorn de protecció:

Veu e la fitxa d’e to

Grau de coherència:

Té un alt nivell de coherència entre els seus elements i, tot i ue,
s’ha t a sfo at, e a a es pot pe e e l’ess ia del o ju t.

de p ote i
olts d’ells ha desapa egut o
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CREIXEMENTS ITINERANTS

C 000 001

CONDICIONS D’EDIFICACIÓ:
TIPOLOGIA I COMPOSICIÓ DE FAÇANES:
Tipologia de façanes:

Es diferencien dos tipus de façana, la de carrer i la interior.
o Façana carrer: És la façana que històricament dóna a un espai públic sigui carrer, plaça o parc i
segueix els criteris compositius i pla de façana que es defineixen en els punts posteriors.
o Faça a i te io : És la faça a ue ge e al e t ueda a l’i te io d’illa. S’e t
ue a uesta faça a
ha estat configurada per diferents modificacions en el temps sense seguir un pla de façana.
En aquesta tipologia hi trobem, galeries, grans balcons refosos, galeries porticades... és per això
que en aquesta tipologia de façanes, es dóna més llibertat compositiva sempre que segueixin les
tipus tradicional. Pel ue fa els a a ats, al o s, a a es i ele e ts es segui à el ue s’esta leix
en la façana de carrer.

Proporcions:

E la seva glo alitat, la faça a ti d à u a p opo i ve ti al a l’igual ue les seves o e tu es ue
s’ag upa a e eixos ta
ve ti als.

Eixos de composició:

L’a plada de la pa el·la o di io a à el o
e d’eixos i la ela i e t e ells:
a. Parcel·la < 4,80m. Tindrà màxim 1 eix de composició de manera que es mostri una asimetria en
la façana seguint el que estableix el plànol de criteris compositius de les façanes de la clau R2.
b. 4,80 ≥ Parcel·la < 8m. Tindrà màxim 2 eixos de composició, dels quals un tindrà el caràcter de
p i ipal i l’alt e de se u da i, de a e a ue es ost i u a asimetria en façana, seguint el que
estableix el plànol de criteris compositius de les façanes de la clau R2.
c. Parcel·la ≥8m. Tindrà un mínim de 2 eixos i pe ada 2,
d’aug e t de faça a es pod à afegi
un nou eix. Dels quals hi haurà eixos principals i secundaris i podran mostrar una simetria.
S’e t
ue la o posi i de la faça a o sta del o ju t de la pla ta baixa i plantes pis, així doncs,
ha de respondre a una coherència global. Per tant, cal establir una relació directe entre aquesta planta
baixa i les plantes pis, seguint els següents criteris:
La distribució dels eixos en planta baixa estarà condicionada per:
Prevaldran les obertures existents.
La relació global amb les obertures de les plantes pis.
La separació entre les obertures serà com a mínim de 40cm.
La sepa a i
í i a de 0
e t e l’a esta de l’o e tu a i la
mitgera.
La distribució dels eixos de les plantes pis estarà condicionada per:
Prevaldran les obertures existents.
La relació global amb les obertures de la planta baixa.
La sepa a i
í i a de 0
e t e la itge a i l’a esta de
l’o e tu a si s u a fi est a, i 0 si s u a fi estra balconera o
una sortida de balcó.
Les obertures tindran proporció vertical, a ser possible disminuiran la seva dimensió a mesura que
s’i e e tin pisos i, en les plantes pis. Es seguirà el que estableix el plànol de criteris compositius de
les façanes de la clau R2.

TIPOLOGIA ARQUITECTÒNICA I ESTRUCTURAL:
Tipologia estructural:

Se p e ue sigui possi le es a ti d à el ite i de àxi espe te pe l’ele e t est u tu al existe t,
o alte a t la ela i est u tu al a
l’edifi i. E el as ue sigui e essà ia la su stitu i d’algu
ele e t est u tu al, s’hau à de segui el siste a o st u tiu o igi al, e espe ial pel ue fa als
elements singulars.

Tipologia arquitectònica:

En la mesura que sigui possible es mantindrà la tipologia arquitectònica, situació dels element comuns,
de les sales p i ipals de l’edifi i.
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COBERTES I CORONAMENTS:
Sistema de coronament:

El remat superior de l’edifi i és el lloc on s’aju ta el pa a e t ve ti al i la coberta, i aquest es resoldrà
en funció de:

Coberta inclinada: el coronament de la façana serà ràfec inclinat (barbacana) o amb ràfec
a o isat. E el as del àfe i li at se à a
olls vistos de fusta. L’e t e igat dels olls pot se
amb fusta, amb ceràmica comuna o amb mosaics, com els tipus tradicionals. La volada del ràfec
pot anar de 60cm a 1m. El ràfec acornisat serà aquell no superior a 40cm constituït per elements
ornamentals a la manera de cornisa com el tipus tradicionals.


Coberta:

La o e ta p i ipal de l’edifi i ha de se coberta inclinada a dues aigües amb el carener paral·lel al
carrer a on es fa front, sempre que sigui possible, i se situarà al centre de la zona edificada, o en el
e t e del volu de l’últi a pla ta. El ate ial utilitzat se à o ligat ia e t la teula à ab,
preferentment de recuperació. S’ad et a te ats efosos di s la pe de t de la o e ta, o visi les
des de la via pública i amb un a superfície màxima descoberta de 12m². El ate ial d’a a at ha de se
de peça ceràmica cuita, evitant el gres.

Canals i baixants:

Els aixa ts exte io s vistos i els a als de e ollida d’aigua se a de ze o ou e. Els a als vistos
seran de perfil semicircular i els baixants circulars. A nivell de planta baixa els baixants quedaran
e astat a l’edifi i.

Xemeneies:

El t a exte io vist pe da u t de la o e ta s’hau à d’i teg a al àxi a les o st u io s existe ts,
a
a a ats se la ts als de faça a. El a et pod à se etàl·li pi tat i ita i fo ja o d’o a si ila
a les tradicionals.

FAÇANES A CARRER:
Pla de façana:

Les façanes a carrer hauran de ser planes i podran sobresortir 15cm del pla de façana amb petits
elements a la manera de motllures, independentment del sistema de coronament.
Queden prohibides les terrasses incorporades a la façana que siguin efoses a l’edifi a i , a ex ep i
de les últimes plantes que compleixen la galeria porticada.
Pel que fa a les façanes interiors aquestes podran mantenir la seva volumetria. En el cas que hi hagi
gale ies a uestes s’hau a de a te i la seva fo alitza ió, material i tipologia.

Material de façanes:

Com a criteri general el material principal de façana haurà de ser morter de calç: estuc, arrebossat,
arremolinat, esquerdejat.
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A la esu a ue sigui possi le, e les faça es ue te e l’a a at o igi al s’hauran de mantenir i
recuperar.
Les o di io s pa ti ula s d’i te ve i a la faça a es e ulle e l’o de a ça del paisatge.
Queda p ohi it ualsevol tipus d’apla at ja sigui de ped a atu al o a tifi ial, o ta
utilitza
l’o a vista, els ele e ts sintètics, plàstics i pintura plàstica, materials brillants i de colors vius.
Les pi tu es se a se p e ates i llises, apli ades a
u ifo itat e tot el pa a e t. S’ad et a
només les pintures a la calç o al silicat. Es segui a els ite is esta le ts al atàleg d’a a ats i textu es
de façanes de la Ciutat de Vic.
Balcons:

La disposició general dels balcons en relació a les façanes i a les obertures seguirà sempre els models
tipològics tradicionals.

o
o

o

Baranes:

Volada màxima 60cm en planta primera. Disminuirà la seva volada en altura. Mai podrà repetirse la mateixa volada.
La llargada de la llosana, com a norma general la llosana dels balcons no passarà mai de 30cm per
banda de les obertures de sortida o dels brancals de ped a, i o s s’ad et a els al o s de
s d’u a so tida e les p i e es pla tes.
La llosana podrà ser de materials que variïn la textura o el cromatisme en relació als acabats
generals de façana.

Pedra. Quan el material sigui de pedra es respectarà el gruix tradicional, i el perímetre
sempre disminuirà el gruix amb refosos. No es podrà col·locar paviment ceràmic a sobre.

Perfils i peces ceràmiques. El g uix se à el í i possi le. A uest i teg a à l’a a at
ceràmic superior i inferior (peces o mosaic ceràmic) i la pròpia estructura.

Formigó. No es podrà fer llosana de formigó com a continuació del forjat. La llosana tindrà
un gruix màxim de 15cm, a no ser que hi hagi una preexistència tipus motllura en el que
s’hagi d’i teg a . Es t e alla à l’a a at seguint el cromatisme i textura semblant a la pedra
de Folgue oles. E ge e al el ateix fo ig fa à d’a a at supe io del al .
Ex ep io al e t es pod à ol·lo a u pavi e t de ped a so e a ue s’i teg a à a la
motllura del balcó.

Les a a es dels al o s, si o s de e upe a i , es o st ui a de fo ja o d’a e pintat negre imitant
forja, de tipus tradicionals de barrots simples. No podran ser opaques.
Les baranes de finestres, en el cas que alguna finestra existent ho exigeixi per normativa, seran un
passa à pla ol·lo at a la pa t i te io del fo at d’o a.
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Brancals i llindes:

Només podran ser de pedra o material ceràmic quan siguin de recuperació. En la resta dels casos el
material de façana caldrà que retorni en l’i te io del uit d’o a. E el as de les pla tes aixes
s’a epta a els e
a ats de ped a de Folgue oles o si ila .
Les lli des i a als de ped a s’e t egaran a plom i sense que el revestiment adopti forma de dent, a
no ser que es demostri que històricament pel seu valor social o pel tipus de construcció el retrobament
amb les obertures era en forma de dent.
Si fo a pa t de la o posi i ge e al de l’a a at de faça a es pod a i o po a elleus, se ig afies
i altres elements en els brancals i llindes, sempre mantenint el criteri de més a menys entitat a mesura
ue s’aug e ta pla tes e altu a o e el tipus t adi io al.

Fusteria i persianes:

Les fusteries hauran de ser obligatòriament de fusta massissa o laminada amb pintures opaques o
lassurs foscos amb etiqueta ecològica europea, establint com a criteri les proporcions similars a les
tradicionals. Les fusteries sempre estaran col·locades enrassades a la cara interior de les façanes,
excepte quan el gruix de la façana sigui superior a 45cm, que en aquest cas es podran col·locar en el
centre.
Les persianes de planta pis hauran de ser de fusta massissa o laminada i únicament del tipus de llibret
o de o da. Les pe sia es se p e esta a ol·lo ades a l’i te io del fo at a uite t i , just desp s
de la fuste ia. E ualsevol as ai esta a e assades i o edisses a l’exte io , e tot as hau a de
quedar integrades dins el gruix de la paret.
En cap cas, ni en fusteria ni en persianes, es podrà deixar la fusta vista sense tractar i el cromatisme a
utilitza se à l’i di at al atàleg d’a a at i textu es de faça es de la iutat de Vi .
Les persianes de planta baixa hauran de ser de configuració oberta, tipus petxina, barreta o similar, a
excepció dels 60-90cm inferiors, que pot ser opac.

Elements singulars:

Sempre que hi hagi algun element singular a la façana caldrà mantenir-lo o reposar-lo. Els elements
singulars que es consideren són: baranes de ferro complexa, de fusta o fosa, corrioles, elements de
manyeria, elements de penjar cortines, cartells, fornícules, cornises o elements treballats, inscripcions,
dates, ele e ts d’il·lu i a i o alt es.

Sòcol:

El sòcol es considera la franja de 70- 0
ue la pla ta aixa s’e t ega al terra. Es considera que no
és un element aïllat i per tant haurà de tenir una relació i integrar-se a la resta de la façana; així com
t adi io al e t el s ol es ue dejat estava e ela i e u a faça a d’a e ossat si ple i el s ol de
pedra estava en relació amb una façana amb un estucat treballat. Aquest podrà ser del mateix
ate ial, textu a i o atis e ue la esta de la faça a, d’a e ossat es ue dejat de alç o el tipus
tradicional) o de pedra de Folgueroles o de característiques similars.

INTERIORS:
Elements comuns:

Els espais o u s, u lis de o u i a io s, patis o u ita is... s’hau à de
l’espai, els materials, cromatismes i formalització arquitectònica.

a te i la ohe

ia de

Elements patrimonials:

S’hau a de a te i els elements que tinguin un valor patrimonials de sostres, paviments, pintures,
fusteries, serralleries o altres.
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Denominació:

Codi de classificació:

CREIXEMENT PER RAVALS

C 000 002

INFORMACIÓ GENERAL:
Localització:

Coordenades UTM:
Altres noms:
Núm. plantes.

Carrer de Torras i Bages, Sant
Jordi, de Montserrat, carretera de
Roda i conjunt cases Torre dels
Caputxins.
X=438494
Y=4642357

Codi Postal:

08500

Plànol:

O-09.9

Antics camins
Varis

Superfície:
Sostre teòric:

26.626m²
Segons normativa

CATALOGACIÓ:
Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Conjunt històric urbanístic
SUC (urbà consolidat)
BCIL

Ambiental
Veure altres fitxes del catàleg

DADES URBANÍSTIQUES:
Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:

POUM
SUC (urbà consolidat)
R2d

CONTEXT URBÀ:
Creixement per formació de Ravals: Prop del nucli agrupat
principal, es podien originar altres petits nuclis originats per
algun tipus de focus concret i relacionat amb el nucli principal
a través de camins.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

CREIXEMENT PER RAVALS

C 000 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL CONJUNT:
Estil:

C 06

Subcodi:

Ús originari:

Varis

Època:
Dates de construcció:

Varis (des del gòtic fins al
modernisme)
s. XVII-XX
s. XVII-XXI

Tipologia de parcel·la:
Tipologia edificatòria:

Autor/arquitecte:
Mest e d’o es:

Sego s l’edifi i
Varis

Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Entre mitgeres
Habitatges unifamiliars i
plurifamiliars
Existents
Regular

Entorn de protecció:
Situacions de risc:

Àmbit conques visuals
Sense risc

DESCRIPCIÓ:
Són creixements de diferents tipologies arquitectòniques amb temps de construcció diferents però que responen a una mateixa
manera de situar-se al lloc. Corresponen en moments de gran creixement demogràfic i econòmic, es comencen a construir cases en
els camins antics de sortida de la ciutat.
Així l’asse ta e t del a e Mo tse at es o solida de fo a li eal so e u t açat hist i ue es di igia a la Vila Llagostera de Santa
Eugènia de Berga. El del carrer Sant Jordi es va produir sobre el camí antic de Folgueroles direcció cap a les Guilleries passant pel pont
del Bruguer. I el de la carretera de Roda es va produir com a continuïtat al c/ de Santa Joaquima i es va consolidar amb tallers i petites
industries.
Les característiques arquitectòniques són molt variables entre els diferents assentaments del conjunt en qüestió, però si que mantenen
una coherència dins el mateix carrer. Es podria dir que els assimila com a un sol conjunt és que són parcel·lacions estretes i repetitives
alineades a carrer, amb edificacions de planta baixa i un o dos pisos. En el que, la façana sol tenir proporcions verticals igual que les
seves obertures que, històricament, es solien disposar sobre un sol eix de composició, a on es situava el portal principal a planta baixa,
una finestra o balcó a la planta pis, i finalment una finestra més petita a la planta segona. La coberta era inclinada a dues aigües amb
barbacana de colls de fusta i baixants vistos. En el cas de la Carretera de Roda és habitual la utilització de tribunes, cal contextualitzarho en que és un carrer molt més ample i és un estil concorregut en el temps en que es produeix aquest creixement.
L’evolu i de la iutat i de l’a uite tu a fa ue s’i t odueixi
odifi a io s so e a uestes a a te ísti ues i i ials. A uestes
incorporacions són les cases de pisos (habitatge plurifamiliar) que tenien una parcel·lació més grossa, i també la intervenció dels
est es d’o es, a uite tes i a tesa s ue dotava de a a te ísti ues dife e ts la faça a, a
si et ies, textu es, acabats i baranes
o balcons més rics, abandonant la humilitat i la austeritat original.
És tota a uesta evolu i i t a sfo a i ue defi eix l’estat a tual. Es pot di ue fi s el segles XIX i p i ipis del XX es mantenen uns
ite is d’i te ve i si ila s i s els ue es e ulle e les o di io s d’edifi a i .

DADES HISTÒRIQUES
Cronologia:

Buscar-ho en cada un dels elements

Arqueologia:

S
eixe e t asta t o te po a is e el ue el su s l es o ve teix e zo a d’expe tativa pel fet
d’esta u i ats so e el t açat de a i s a ti s ue es di igie a viles i asse ta e ts hist i s.

Context històric de la
ciutat:

Són creixements que es dóna al segle XVIII i XIX amb ple creixement demogràfic i econòmic, on les
ciutats ja no viuen emmurallades i permet un creixement més autònom respecte nuclis agrupats.

Valor sociocultural:

Cal entendre aquests creixements com edificacions espontànies a diferents temps al llarg de camins,
ue es va o solida t a
el te ps i s’a a e i teg a t i fo a t pa t de la iutat.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:
Valoració:

La valo a i s’ha d’e te d e o e ela i a la iutat de Vi , si
o a aval aut o
ue s allà on
es troba el seu origen. Per tant, és un element generador en la formació del desenvolupament
històric, genera continuïtat en la coherència del paisatge urbà.

Elements:

Veure les fitxes particulars de cada element.

Entorn de protecció:

Veure la fitxa d’e to

Grau de coherència:

Ma t u a ohe
ia àsi a e t e els seus ele e ts pe e te d e l’ess
tot, ha patit molts canvis a nivell arquitectònic.

de p ote i .
ia del o ju t. Malg at

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

CREIXEMENT PER RAVALS

C 000 002

CONDICIONS D’EDIFICACIÓ:
TIPOLOGIA I COMPOSICIÓ DE FAÇANES:
Tipologia de façanes:

Es diferencien dos tipus de façana, la de carrer i la interior.
o Façana carrer: És la façana que històricament dóna a un espai públic sigui carrer, plaça o parc i
segueix els criteris compositius i pla de façana que es defineixen en els punts posteriors.
o Faça a i te io : És la faça a ue ge e al e t ueda a l’i te io d’illa. S’e t
ue a uesta faça a
ha estat configurada per diferents modificacions en el temps sense seguir un pla de façana.
En aquesta tipologia hi trobem, galeries, grans balcons refosos, galeries porticades... és per això
que en aquesta tipologia de façanes, es dóna més llibertat compositiva sempre que segueixin les
tipus tradicional. Pel que fa els acabats, bal o s, a a es i ele e ts es segui à el ue s’esta leix
en la façana de carrer.

Proporcions:

E la seva glo alitat, la faça a ti d à u a p opo i ve ti al a l’igual ue les seves o e tu es ue
s’ag upa a e eixos ta
ve ti als.

Eixos de composició:

S’e t
ue la o posi i de la faça a o sta del o ju t de la pla ta aixa i pla tes pis, així do s,
ha de respondre a una coherència global. Per tant, cal establir una relació directe entre aquesta planta
baixa i les plantes pis, seguint els següents criteris:
La distribució dels eixos en planta baixa estarà condicionada per:
Prevaldran les obertures existents.
La relació global amb les obertures de les plantes pis.
La separació entre les obertures serà com a mínim de 40cm.
La sepa a i
í i a de 0
e t e l’a esta de l’o e tu a i la
mitgera.
La distribució dels eixos de les plantes pis estarà condicionada per:
Prevaldran les obertures existents.
La relació global amb les obertures de la planta baixa.
La sepa a i
í i a de 0
e t e la itge a i l’a esta de
l’o e tu a si s u a fi est a, i 0 si s u a fi est a al o e a o
una sortida de balcó.
Les obertures tindran proporció vertical, a ser possible disminuiran la seva dimensió a mesura que
s’i e e tin pisos i, en les plantes pis.

TIPOLOGIA ARQUITECTÒNICA I ESTRUCTURAL:
Tipologia estructural:

Sempre que sigui possible es mantindrà el criteri de àxi espe te pe l’ele e t est u tu al existe t,
o alte a t la ela i est u tu al a
l’edifi i. E el as ue sigui e essà ia la su stitu i d’algu
ele e t est u tu al, s’hau à de segui el siste a o st u tiu o igi al, e espe ial pel ue fa als
elements singulars.

Tipologia arquitectònica:

En la mesura que sigui possible es mantindrà la tipologia arquitectònica, situació dels element comuns,
de les sales p i ipals de l’edifi i.

COBERTES I CORONAMENTS:
Sistema de coronament:

El remat superior de l’edifi i és el lloc on s’aju ta el pa a e t ve ti al i la coberta, i aquest es resoldrà
en funció de:

Coberta inclinada: el coronament de la façana serà ràfec inclinat (barbacana) o amb ràfec
acornisat. En el cas del ràfec inclinat serà amb olls vistos de fusta. L’e t e igat dels olls pot ser
amb fusta, amb ceràmica comuna o amb mosaics, com els tipus tradicionals. La volada del ràfec
pot anar de 60cm a 1m. El ràfec acornisat serà aquell no superior a 40cm constituït per elements
ornamentals a la manera de cornisa com el tipus tradicionals.

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
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Coberta:

La o e ta p i ipal de l’edifi i ha de se o e ta i li ada a dues aigües a
el a e e pa al·lel al
carrer a on es fa front, i se situarà al centre de la zona edificada, o en el centre del volu de l’últi a
planta. El material utilitzat serà obligatòriament la teula àrab, preferentment de recuperació.
S’ad et a te ats efosos di s la pe de t de la o e ta, o visi les des de la via pú li a i a
u a
superfície màxima descoberta de 12m². El ate ial d’a a at ha de se de peça e à i a uita, evita t
el gres.

Canals i baixants:

Els aixa ts exte io s vistos i els a als de e ollida d’aigua se a de ze o ou e. Els a als vistos
seran de perfil semicircular i els baixants circulars. A nivell de planta baixa els baixants quedaran
e astat a l’edifi i.

Xemeneies:

El t a exte io vist s’hau à d’i teg a al àxi a les o st u io s existe ts, a
a a ats se la ts
als de façana. El barret podrà ser metàl·lic pintat imitació fo ja o d’o a si ila a les t adi io als.

FAÇANES A CARRER:
Pla de façana:

Les façanes a carrer hauran de ser planes, a ex ep i del o ju t de la a ete a de Roda, o s’a epte
les tribunes, i podran sobresortir 15cm del pla de façana amb petits elements a la manera de motllures,
independentment del sistema de coronament.
Quede p ohi ides les te asses i o po ades a la faça a ue sigui efoses a l’edifi a i .
Pel que fa a les façanes interiors aquestes podran mantenir la seva volumetria. En el cas que hi hagi
gale ies a uestes s’hau a de a te i la seva fo alitza i , ate ial i tipologia.

Material de façanes:

Com a criteri general el material principal de façana haurà de ser morter de calç: estuc, arrebossat,
arremolinat, esquerdejat.
A la esu a ue sigui possi le, e les faça es ue te e l’a a at o igi al s’hau a de a te i i
recuperar.
Les condicions pa ti ula s d’i te ve i a la faça a es e ulle e l’o de a ça del paisatge.
Queda p ohi it ualsevol tipus d’apla at ja sigui de ped a atu al o a tifi ial, o ta
utilitza
l’o a vista, els ele e ts si t ti s, plàsti s i pi tu a plàsti a, ate ials illa ts i de olo s vius.
Les pintures seran sempre mates i llises, apli ades a
u ifo itat e tot el pa a e t. S’ad et a
només les pintures a la calç o al silicat. Es segui a els ite is esta le ts al atàleg d’a a ats i textu es
de façanes de la Ciutat de Vic.

Balcons i tribunes:

No s s’ad et a les t i u es en el conjunt de la carretera de Roda, i seguiran la tipologia i la
formalització de les existents.
La disposició general dels balcons en relació a les façanes i a les obertures seguirà sempre els models
tipològics tradicionals.
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o
o

o

Volada màxima 60cm en planta primera. Disminuirà la seva volada en altura. Mai podrà repetirse la mateixa volada.
La llargada de la llosana, com a norma general la llosana dels balcons no passarà mai de 30cm per
banda de les obertures de sortida o dels brancals de pedra, i no s s’ad et a els al o s de
s d’u a so tida e les p i e es pla tes.
La llosana podrà ser de materials que variïn la textura o el cromatisme en relació als acabats
generals de façana.

Pedra. Quan el material sigui de pedra es respectarà el gruix tradicional, i el perímetre
sempre disminuirà el gruix amb refosos. No es podrà col·locar paviment ceràmic a sobre.

Perfils i peces ceràmiques. El g uix se à el í i possi le. A uest i teg a à l’a a at
ceràmic superior i inferior (peces o mosaic ceràmic) i la pròpia estructura.

Formigó. No es podrà fer llosana de formigó com a continuació del forjat. La llosana tindrà
un gruix màxim de 15cm, a no ser que hi hagi una preexistència tipus motllura en el que
s’hagi d’i teg a . Es t e alla à l’a a at segui t el omatisme i textura semblant a la pedra
de Folgue oles. E ge e al el ateix fo ig fa à d’a a at supe io del al .
Ex ep io al e t es pod à ol·lo a u pavi e t de ped a so e a ue s’i teg a à a la
motllura del balcó.

Baranes:

Les a a es dels al o s, si o s de e upe a i , es o st ui a de fo ja o d’a e pintat negre imitant
forja, de tipus tradicionals de barrots simples. No podran ser opaques.
Les baranes de finestres, en el cas que alguna finestra existent ho exigeixi per normativa, seran un
passa à pla ol·lo at a la pa t i te io del fo at d’o a.

Brancals i llindes:

Només podran ser de pedra o material ceràmic quan siguin de recuperació. En la resta dels casos el
ate ial de faça a ald à ue eto i e l’i te io del uit d’o a. En el cas de les plantes baixes
s’a epta a els e
a ats de ped a de Folgue oles o si ila .
Les lli des i a als de ped a s’e t egaran a plom i sense que el revestiment adopti forma de dent, a
no ser que es demostri que històricament pel seu valor social o pel tipus de construcció el retrobament
amb les obertures era en forma de dent.
Si fo a pa t de la o posi i ge e al de l’a a at de faça a es pod a i o po a elleus, se ig afies
i altres elements en els brancals i llindes, sempre mantenint el criteri de més a menys entitat a mesura
ue s’aug e ta pla tes e altu a o e el tipus t adi io al.

Fusteria i persianes:

Les fusteries hauran de ser obligatòriament de fusta massissa o laminada amb pintures opaques o
lassurs foscos amb etiqueta ecològica europea, establint com a criteri les proporcions similars a les
tradicionals. Les fusteries sempre estaran col·locades enrassades a la cara interior de les façanes,
excepte quan el gruix de la façana sigui superior a 45cm, que en aquest cas es podran col·locar en el
centre.
Les persianes de planta pis hauran de ser de fusta massissa o laminada i únicament del tipus de llibret
o de o da. Les pe sia es se p e esta a ol·lo ades a l’i te io del fo at a uite t i , just desp s
de la fuste ia. E ualsevol as ai esta a e assades i o edisses a l’exte io , e tot as hau a de
quedar integrades dins el gruix de la paret.
En cap cas, ni en fusteria ni en persianes, es podrà deixar la fusta vista sense tractar i el cromatisme a
utilitza se à l’i di at al atàleg d’a a at i textu es de faça es de la iutat de Vi .
Les persianes de planta baixa hauran de ser de configuració oberta, tipus petxina, barreta o similar, a
excepció dels 60-90cm inferiors, que pot ser opac.
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Elements singulars:

Sempre que hi hagi algun element singular a la façana caldrà mantenir-lo o reposar-lo. Els elements
singulars que es consideren són: baranes de ferro complexa, de fusta o fosa, corrioles, elements de
manyeria, elements de penjar cortines, cartells, fornícules, cornises o elements treballats, inscripcions,
dates, ele e ts d’il·lu i a i o alt es.

Sòcol:

El sòcol es considera la franja de 70- 0
ue la pla ta aixa s’e t ega al terra. Es considera que no
és un element aïllat i per tant haurà de tenir una relació i integrar-se a la resta de la façana; així com
t adi io al e t el s ol es ue dejat estava e ela i e u a faça a d’a e ossat si ple i el s ol de
pedra estava en relació amb una façana amb un estucat treballat. Aquest podrà ser del mateix
ate ial, textu a i o atis e ue la esta de la faça a, d’a e ossat es ue dejat de alç ( o el tipus
tradicional) o de pedra de Folgueroles o de característiques similars.

INTERIORS:
Elements comuns:

Els espais o u s, u lis de o u i a io s, patis o u ita is... s’hau à de
l’espai, els materials, cromatismes i formalització arquitectònica.

a te i la ohe

ia de

Elements patrimonials:

S’hau a de a te i els elements que tinguin un valor patrimonials de sostres, paviments, pintures,
fusteries, serralleries o altres.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Carme Collell o Serratossa

C 001 006

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE TORRAS I BAGES 6

Coordenades UTM:

X= 438637
Y= 4642158

Dades Cadastrals:

8722106DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24627
Conservació
BIPCC
Veure fitxa elements naturals

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Escola de Música de Vic

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

791 m2
1175 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Carme Collell o Serratossa

C 001 006

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Manuel Raspall, arquitecte
1921
Època contemporània Segles XX

EU109
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de ravals, malgrat està ja contaminat per l'ambient de les Rambles. Tot el
carrer Torras i Bages forma un entorn.

DESCRIPCIÓ:

Casa de pisos amb una paret mitgera. Costa de soterrani, planta baixa i dos pisos, i és coberta a tres vessants. Té dues
façanes, una tramuntana i l'altra a ponent, la qual presenta unes galeries acabades amb una cornisa pròpia de l'autor,
Raspall i Mallol. Aquest sector és rodejat per un ampli jardí. A tramuntana i a nivell de primer pis hi ha una tribuna
vidriada. Al centre de l'edificació sobresurt una llanterna. És construïda amb rajols i la façana és decorada amb pedra,
arrebossada i estucada, i té elements de ferro forjat treballats. La teulada és de teula àrab i vidriada.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici de nova planta de 1921 fer per Manuel Raspall. El 1941, Manuel Gausa hi va reformar
una finestra petita.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del s. XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia a
substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué
més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/
dels Caputxins i cap a la carretera de Roda.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
Valor històric - artístic
És una peça modernista de valor indiscutible per la composició general, la volumetria i la qualitat
dels elements arquitectònics. També és interessant per la seva posició en un extrem del conjunt
de cases modernistes dels qual forma part.

Elements:

Cal destacar tots els elements que configuren la façana i la seva harmonia, són molt originals els
treballs de forja, de pedra, la fusteria i els esgrafiats que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici. Cal destacar la força que
generen la juxtaposició de tots els edificis del carrer .

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Carme Collell o Serratossa

C 001 006

Rehabilitació o millora
Consolidació
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cromatismes.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures, el
cromatisme, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici i s'ha de respectar el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme, a la tanca i elements que dónen al
carrer de Torras i Bages.
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt que forma
tot el carrer del Torras i Bages.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Carme Collell o Serratossa

C 001 006
A15

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Cedre de Serratosa

Coordenades UTM:

X= 438637

Casc urbà. Es troba al jardí de la casa Serratosa, al carrer. del Bisbe Torras i Bages.
Y= 4642136

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
Dins del pati de l’antiga casa Serratosa. Aquest és un edifici construït l’any 1923 i remodelat l’any 1984. En
l’actualitat és un equipament municipal que fa la funció d’oficines de la Fundació Atlàntida.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alçada:
19m
Volta de canó:
2,10m
Diàmetre:
0,67m
Volta de soca:
2,80m
Capçada:
Alçada de la primera ramificació:
7m, les primeres ramificacions
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Fins fa poc aquest arbre passava molt desapercebut a la vista de la gent, però amb les obres de demolició de
l’edifici de can Tortadès per construir el nou complex cultural de Vic, ha quedat molt a la vista. Això pot fer
augmentar la seva popularitat. Contràriament al que passa en molts cedres de grans dimensions, aquest no està
escapçat, fet que li atorga major notorietat. Tot i això, va perdre presència quan li van tallar les branques laterals
inferiors. Al seu costat hi ha un teix amb una volta de canó de 0,80cm que queda ofegat pel propi cedre. Abans
també hi havia un castanyer d’Índies de grans dimensions però hagué de ser tallat. Per comparació amb altres
exemplars de la seva espècie en condicions semblants, creiem que deu rondar els 80 anys i per tant podria ser que
es plantés quan es va construir l’edifici el 1923, època en que els cedres podem considerar que estaven clarament
de moda.
Cedre de l’Atles
Cedrus atlantica
Pinàcies

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Casa de Carme Collell o Serratossa
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
AM 1922-23 (620); AM 1941-2(619)

Codi de classificació

C 001 006

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 10

C 001 010

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE TORRAS I BAGES 10

Coordenades UTM:

X= 438657
Y= 4642150

Dades Cadastrals:

8722108DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24628
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

192 m2
444 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 10

C 001 010

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme
Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1921
Època contemporània Segles XX

EU110
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de ravals, malgrat està ja contaminat per l'ambient de les Rambles. Tot el
carrer Torras i Bages forma un entorn

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructrua tradicional de parets de càrrega amb coberta de teula àrab a dues vessants amb una
part de terrassa

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La planta baixa presenta un portal d'arc rebaixat i una finestra, el primer: dues obertures amb el mateix arc i amb ampli
balcó, mentre el segons pis té dos balconets de petites dimensions. A la part superior hi ha una terrassa, amb barana
decorada amb estucs tot imitant una balustrada amb data de 1920. Els balcons i la terrassa són sostinguts per
modillons. La façana és decorada amb estucs i esgrafiats. Les baranes i reixes són de ferro forjat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del s. XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia a
substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué
més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/
dels Caputxins i cap a la carretera de Roda.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
És interessant perquè va ser inspirat en el modernisme i perquè amb uns altres edificis entre
mitgeres construïts a la mateixa època constitueixen un grup importantíssim del modernisme
vigatà. També és notable com a mostra del elements arquitectònics.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici. Cal destacar la força que
generen la juxtaposició de tots els edificis del carrer Torras i Bages.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 10
Criteris d'intervenció:

C 001 010

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i el
cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels ravals

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt que forma
tot el carrer del Torras i Bages.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 12

C 001 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE TORRAS I BAGES 12

Coordenades UTM:

X= 438332
Y= 4642150

Dades Cadastrals:

8722109DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24629
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

199 m2
360 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 12

C 001 012

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1920
Època contemporània Segles XX

EU111
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de ravals, malgrat està ja contaminat per l'ambient de les Rambles. Tot el
carrer Torras i Bages forma un entorn

DESCRIPCIÓ:

Edifici de PB+2P, entre mitgeres, amb estructura tradicional de parets de càrrega.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és fonamentalment simètrica respecte a un eix central. Les diverses plantes es distingeixen perquè hi ha
elements arquitectònics diferents en cada una. L'edifici és rematat per una cornisa trencada a la part central, a la
manera de barana pròpia del modernisme. Hi ha algun element de pedra natural, la barana del balcó i els ornaments són
de pedra artificial i els acabats de façana són estucats imitant la pedra natural.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del s. XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia a
substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué
més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/
dels Caputxins i cap a la carretera de Roda.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
És interessant perquè fou inspirat en el modernisme i perquè amb uns altres edificis entre
mitgeres construïts a la mateixa època constitueixen un grup importantíssim del modernisme
vigatà. També és notable com a mostra dels elements arquitectònics.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici. Cal destacar la força que
generen la juxtaposició de tots els edificis del carrer Torras i Bages.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 12
Criteris d'intervenció:

C 001 012

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels ravals

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt que forma
tot el carrer del Torras i Bages.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 14

C 001 014

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE TORRAS I BAGES 14

Coordenades UTM:

X= 438666
Y= 4642147

Dades Cadastrals:

8722110DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24630
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

195 m2
362 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 14

C 001 014

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Aproximadament entre el 1916 i el 1920
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de ravals, malgrat està ja contaminat per l'ambient de les Rambles. Tot el
carrer Torras i Bages forma un entorn

DESCRIPCIÓ:

Edifici de PB+2 entre mitgeres amb estructura tradicional de parets de càrrega i teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana fonamentalment simètrica respecte a un eix central. Fa servir la típica gradació de mides en balcons i
obertures amb l'alçada. L'edifici és rematat per una cornisa. La llosana dels balcons és de pedra, les baranes són de
ferro forjat complex i els acabats de façana són estucats imitant la pedra picada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del s. XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia a
substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué
més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/
dels Caputxins i cap a la carretera de Roda.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant perquè és un exemple del modernisme i perquè amb uns altres edificis
entre mitgeres construïts a la mateixa època constitueixen un grup importantíssim del
modernisme vigatà. També és notable com a mostra dels elements arquitectònics.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici. Cal destacar la força que
generen la juxtaposició de tots els edificis del carrer Torras i Bages.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torras i Bages 14
Criteris d'intervenció:

C 001 014

Exterior: A la façana que dóna al carrer de la Fusina i la coberta, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels ravals

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt que forma
tot el carrer del Torras i Bages.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torres i Bages 16

C 001 016

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE TORRAS I BAGES 16

Coordenades UTM:

X= 438672
Y= 4642146

Dades Cadastrals:

8722111DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24631
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

198 m2
377 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torres i Bages 16

C 001 016

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1916
Època contemporània Segles XX

EU113
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de ravals, malgrat està ja contaminat per l'ambient de les Rambles. Tot el
carrer Torras i Bages forma un entorn

DESCRIPCIÓ:

Edifici enremitgeres amb estructura tradicional de parets de càrrega.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central. Les plantes es distingeixen amb la gradació de mides de balcons i
obertures. L'edifici és rematat per una paret a la manera de barana de formes lliures i sinuoses pròpies del modernisme.
Els materials són elements de pedra natural i artificial, baranes de ferro forjat complex i acabats de façana estucats
imitant la pedra picada i esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del s. XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia a
substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué
més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/
dels Caputxins i cap a la carretera de Roda.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
És interessant perquè és una peça inspirada en el modernisme i perquè amb uns altres edificis
entre mitgeres construïts a la mateixa època constitueixen un grup importantíssim del
modernisme popular vigatà. També és original com a mostra dels elements arquitectònics.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici. Cal destacar la força que
generen la juxtaposició de tots els edificis del carrer Torras i Bages.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Torres i Bages 16
Criteris d'intervenció:

C 001 016

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cromatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels ravals

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt que forma
tot el carrer del Torras i Bages.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'Antoni Aguilar

C 001 018

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE TORRAS I BAGES 18

Coordenades UTM:

X= 438677
Y= 4642144

Dades Cadastrals:

8722112DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24632
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

189 m2
420 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'Antoni Aguilar

C 001 018

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Cumeras, contractista.
1916
Època contemporània Segles XX

EU114
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructura no existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de ravals, malgrat està ja contaminat per l'ambient de les Rambles. Tot el
carrer Torras i Bages forma un entorn

DESCRIPCIÓ:

Casa entre mitgera i d'un sol tram. Consta de planta baixa, dos pisos i terrassa. És de planta rectangular i coberta a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. El vessant d'aquesta part és més curt ja que deixa pas a una terrassa. La
balustrada, de pedra artificial, s'inscriu, al seu centre, una àguila de grosses dimensions que sembla vigilar el carrer. Els
portals són d'arc rebaixat i les finestres en forma d'ogiva. A nivell de primer pis sobresurt una tribuna, de construcció
recent, mentre en el segon pis s'hi obre un balcó. Tant la terrassa com el balcó són sostinguts per modillons. La façana
és decorada amb estucs i ferro forjat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és fonamentalment simètrica respecte a un eix central. Distingeix les plantes amb elements aqruitectònics
diferents en cada una. L'edifici queda rematat per una cornisa i una barana amb pedra artificial que té una àliga de pedra
a la part central. Elements de pedra natural i artificial, baranes i reixes de ferro forjat i acabats de façana estucats imitant
la pedra picada i esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del s. XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia a
substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué
més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/
dels Caputxins i cap a la carretera de Roda. Aquesta casa forma part d'un conjunt de cases
modernistes que es troben en aquest carrer.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant perquè és una peça d'inspiració modernista i perquè amb uns altres
edificis entre mitgeres construïts a la mateixa època constitueixen un grup importantíssim del
modernisme popular vigatà. També és notable com a mostra dels elements arquitectònics.

Elements:

Tots els elements de façana són interessants dels que cal destacar la tribuna, la barana de la
coberta i l'escultura de l'àliga que caracteritzen a l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici. Cal destacar la força que
generen la juxtaposició de tots els edificis del carrer Torras i Bages.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa d'Antoni Aguilar

C 001 018

Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, caldria restaurar la tribuna i retornar-li l'aspecte original
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i el
cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels ravals

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt que forma
tot el carrer del Torras i Bages.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Espona

C 001 020

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE TORRAS I BAGES 20

Coordenades UTM:

X= 438686
Y= 4642143

Dades Cadastrals:

8722114DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24633
Conservació
BIPCC
Veure la fitxa d'elements
singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre
mitgeres, sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila
Llagostera de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

520 m2
873 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Espona

C 001 020
EU115

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Bernat Noguera, constructor
1916
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de ravals, malgrat està ja contaminat per l'ambient de les Rambles. Tot
el carrer Torras i Bages forma un entorn

DESCRIPCIÓ:

Edifici en cantonera del tipus entremitgeres amb estructura tradicional de parets de càrrega i amb coberta de teules de
ceràmica vidriada negre a diferents vessants. Domina la volumetria que configura un edifici amb una complexa, amb
alçats en diferents nivells. Es dibuixen tres cossos esglaonats, els laterals coberts a una sola vessant i el central a
dues. L'edificació segueix el desnivell del carrer, la part baixa és destinada al soterrani i l'entrada està situada a nivell
del primer pis. A la part dreta hi ha una galeria sostinguda per pilars, mentre que el segon pis s'obre un balcó, també
en el tercer pis, als cossos laterals del qual s'obren a sota de la coberta.
Encara s'hi obre un quart pis. Damunt del portal d'entrada hi ha un mosaic amb els màrtirs Llucià i Marcià. És
construïda en pedra i arrebossada al damunt, totes les finestres són emmarcades amb pedra esculpida, i presenta
bonic elements de ferro forjat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del s. XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia
a substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que
promogué més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els
edificis del c/ dels Caputxins i cap a la carretera de Roda. Aquesta casa forma part d'un conjunt
de cases modernistes que es troben en aquest carrer

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és una peça modernista de valor indiscutible per la composició general, la volumetria i
les qualitats dels elements arquitectònics. També és interessant com a final del conjunt de
cases modernistes de què forma part.

Elements:

Cal destacar la seva volumetria, esl treballs de forja, els de pedra i la fusteria que caracteritzen
l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici. Cal destacar la força que
generen la juxtaposició de tots els edificis del carrer Torras i Bages.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Espona

C 001 020

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cromatismes.
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cromatismes.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat de l'edifici i el volum, la formalització arquitectònica, els materials,
les textures i el cromatisme dels elements existents en l'espai que dóna al carrer de Torras i
Bages.
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt que forma
tot el carrer del Torras i Bages.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Espona

C 001 020

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Majòlica dels Sants Màrtirs
Carrer del Bisbe Torras i Bages, 20
Pertany a la imatgeria popular
Joan Vicenç
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Realitzada al voltant de l'any 1970 pel taller de Joan Vicenç, del carrer Tallers de Barcelona.

Descripció:
Plafó de rajola ceràmica que representa el martiri dels Sants Màrtirs en el moment que lligats a una columna les
flames els cremaren. Damunt de la columna hi ha un àngel que els posa una corona de llorer. Una sanefa de
volutes grogues i blaves emmarca l''escena.
Representa bé la iconografia dels Sants Màrtirs en un treball amb pretensions pictòriques, en el qual té tanta
importància la sanefa poderosa que envolta l'escena com aquesta. Es destaca el seu viu cromatisme, el joc entre
les flames i els núvols que centren la composició i emfatitzen encara més el drama de l'escena.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.

Informació complementària::

FC38

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de les Josefines

C 003 013
MH29

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Ma Pericas
1928
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici conventual de planta baixa i dos pisos entorn d'un claustre i una petita església d'una sola nau sense capelles
laterals. Tant les façanes exteriors com les interiors són simètriques i marquen eixos verticals de composició.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Les façanes exteriors i les interiors són simètriques i marquen eixos verticals de composició. Les
plantes es distingeixen amb elements diferents. Materials: Els materials utilitzats són pedra tallada en diferents
elements arquitectònics, reixes i baranes de forja, detalls ornamentals amb esgrafiats i acabats de façana estucats i
arrebossats. Elements arquitectònics a destacar: Tots els de pedra i forja. Conservació de la façana: En general,
bona.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El projecte és de l'any 1928, però l'edifici fou inaugurat l'any 1954.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
A pesar de la pobresa dels mitjans i de la interrupció de l'obra a causa de la guerra civil, el
conjunt és molt interessant arquitectònicament per la seva qualitat de composició, el volum i
alguns elements arquitectònics utilitzats. També és important per a l'anàlisi evolutiva de
l'arquitectura eclesiàstica i conventual a la ciutat i per a l'estudi de l'obra de l'arquitecte vigatà
Josep Maria Pericas.

Elements:

Cal destacar la porta principal d'accés a l'església i tots elements de pedra treballada que
singularitza l'edifici.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració dins l'ambient del conjunt que el
contextualitza, i el fet que juntament amb les esglésies de la Ciutat Antiga, actuen com una
xarxa de fites, que doten de significat històric al paisatge urbà.
L'edfici de l'església està reculat respecte l'alineació del carrer provocant un l'espai d'accés i
un lloc de punt d'aturada, reforçat pels dos xiprés i també l'escalinata d'accés.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de les Josefines
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, l'estructuració funcional
general i l'estructura de suport, i s'ha de respectar el material, la textura i el cromatisme.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat en tot el seu entorn, i l'espai previ d'accés a l'església

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 003 013

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de les Josefines
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL CONVENT DE LES JOSEFINES

Època:

no hi ha restes d'una època
concreta, ha patit moltes
Jardí contemporani

Estil:
Autor:

Plaça de la Divina Pastora, 13,14

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí d'institució
1442 m2
jardí

Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

Bo
No
No

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Valoració:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Ambiental
espai enjardinat circumdant
conjunt catalogat

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
l'ús a espai enjardinat va canviar en quedar retallat després de l'ampliació del carrer Sant Segimon el 1996

Descripció:
Jardí en planta baixa que dóna a carrer per la banda est tot i que limitat per un mur, a nord i a sud per
construccions tipus coberts i a oest amb l'edifici principal.
Els camins son perimetrals, totalment formigonats i tractats com un carrer de servei, amb vorades de ciment i
linies blanques pintades. De fet és un accés posterior obert al carrer Sant Segimon.
Hi ha dues fonts una de molt moderna i una altra amb alguna pedra antiga bastant reformada. L'ornament
exterior del pou també és molt recent. El jardí actual abans fou hort. Es va reformar després de l'ampliació del
carrer Sant Gegimont (1996) que es van plantar els pins, posar la gespa i la font nova. Els arbres més vells son
tres nogueres de quan el jardí era un hort.
Orientació est.
VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

ELEMENTS:

Contruïts:

Si

Juglans regia, nogueres;
Bo
Buxus sempervirens, boix
(topiaria);
Rosa sp., rosers;

C 003 013
JH34

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de les Josefines
Estat de conservació:
Mobiliari:
Estat de conservació:
Singulars:
Estat de conservació:

Font amb base de pedra
antiga
Bo

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i conservació o recuperació de l'hort.

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure i enjardinat, procurar paviments permeables, vetllar per un bon drenatge.
Qualsevol intervenció encaminada a la reducció del vial de servei o del seu tractament és aconsellable per la
millora de la qualitat general de l'espai.

Elements a conservar:
Font amb base de pedra

Informació complementària::

C 003 013

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Església i convent de les Josefines

Codi de classificació

C 003 013

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.
CATASÚS OLIART, ALEIX. 2016. Josep Maria Pericas i Morros, arquitecte noucentista. Ed. Patronat d’Estudis Osonencs.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer de Gurb

C 005 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB s/n

Coordenades UTM:

X= 438023
Y= 4642526

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta
Varies

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Conjunts
BCIL
Ambiental
Veure fitxa subsòl i elements
singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv
Varis, habitatges i via pública

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer de Gurb

C 005 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Varis

C07
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Camí ral convertit en carrer
Estructures existents
Regular

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
Transformació des del s.XIV fins al s.XIX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt del creixement itinerant

DESCRIPCIÓ:

A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals que conduïen a les portes
de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant
Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia,
l’arribada constant de nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Medieval Baixa Edat Mitjana , Modern XVI - XVII , Modern Segles XVIII - XIX , Segle XX Anterior
Guerra Civil , Segona meitat Segle XX - XXI

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
A més de ser un creixement itinerant, és un testimoni social d'un barri

Elements:
Entorn de protecció:

La repetició de la tipologia edificatoria original i la traça del carrer caracteritzen el raval.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
El tipus d'intervenció dependrà del conjunt del que forma part i de cada edificació en concret.
Veure cada una de les fitxes.
Criteris d'intervenció:
Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la coherència del conjunt del carrer, i també la dels creixements itinerants.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer de Gurb
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Font
Carrer de Gurb 45-47

Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
43561
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Font encastada a la paret de la casa núm. 45-47 del carrer de Gurb. És molt senzilla de materials, només la pica i el
broc són de pedra.
Les fonts públiques i urbanes han estat importants al llarg de la història de la ciutat. El 1447, el mestre de fonts
francès Joan Baudoner, fa la conducció d'aigua a la ciutat i el picapedrer Nicolau Sentmartí hi construeix cinc fonts
públiques, això és un gran progrés per la ciutat. El distribuïdor d'aigua el col·loquen al centre del Mercadal i més tard
és anomenat popularment "Mare de les fonts"; les altres quatre fonts s'emplacen a la Plaça Nova (St Felip), la plaça
Vella (Pietat), la plaça de Santa Maria i el capdevall del carrer de la Riera.
El 1625 es subtitueix la conducció d'aigua que era de fusta per una de terrissa. Mica en mica, a mesura que la ciutat
anava creixent, es van anar instal·lant més fonts a la ciutat. En la majoria dels carrers itinerants que es formaven al
llarg de les vies que sortien dels portals de la Muralla tenien una font com a centre del raval.
Les fonts són elements amb gran càrrega de significat i, encara que aquesta actua amb molt poc valor de
monument, és important pel lloc que ocupa i dóna caracter a un tram del carrer de Gurb. A més, tenen valor històric,
social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització escultòrica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació, la visibilitat i l'entorn que ocupen dins els espais públics.
En cas de canvi d'emplaçament per remodelatge dels espais on estan emplaçats, caldrà presentar una proposta i
que aquesta sigui acceptada pel Patronat de la Ciutat Antiga.
Informació complementària::

C 005 000
Fo05

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 005 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 2

Coordenades UTM:

X= 438102
Y= 4642444

Dades Cadastrals:

8226247DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 005 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Antoni
Carrer de Gurb, 2
Fornícula d'inspiració clàssica i imatge realista
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
La fornícula és de pedra artificial i és d'arc de mig punt amb un pedestal que sobresurt de la façana amb petits
cercles incisos. El sant és de cartró i fusta porta el nen als braços.
Un gros pedestal amb cercles incisos és l'únic element indicador d'aquesta fornícula sense cap element ornamental.
El sant que acull és una imatge proporcionada respecte a les mides de la fornícula.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

FC61

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 005 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA GURB 9

Coordenades UTM:

X= 438086
Y= 4642438

Dades Cadastrals:

8026527DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
24690
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 005 009

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'antic camí de Gurb sorgí com la prolongació del carrer de les Neus vers el segle XII i on
s'anaren transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat
natural del camí. Al segle XV es construí l'església gòtica dels Carmelitans prop de l'actual carrer
Arquebisbe Alemany, enderrocada el 1655 en convertir-se la ciutat en plaça fortificada contra els
francesos durant la guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i
l'església dels Carmelitans calçats. Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i
aquests carrers itinerants es renoven formant part de l'Eixample Morató. Al segle XIX, amb la
urbanització de l'Horta d'en Xandri entre el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.
Actualment el carrer viu una etapa d'estancament i convindria revitalitzar-lo
L'edifici denota una reforma de finals de segle XIX.
No es pot precisar la data en què fou esculpida la capella per bé que l'arc sembla d'estil
flamíger, de finals del gòtic. L'emplaçament actual possiblement provingui d'alguna reforma.

Arqueologia:
Context històric de la
ciutat:
Valor sociocultural:
VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Elements:
Entorn de protecció:
Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Criteris d'intervenció:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 005 009

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula Sant Albert i Mare de Déu del Carme
Carrer de Gurb, 9
La fornícula és neogòtica i les imatges realistes
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'edifici actual prové d'una reforma de finals del segle XIX i el conjunt ja hi era l'any 1923. La reforma de la casa de
l'any 1984 el va mantenir.

Descripció:
Fornícula que conforma un arc conopial que acaba amb un floró i amb pinacles a banda i banda que arrenquen de
les impostes i columnes flanquejades per baixos relleus configurats per volutes i flors. Aquest marc dóna cabuda a
dues fornícules, una inferior que conté el sant, de tipologia clàssica amb arc de mig punt i decoracions florals als
carcanyols i una superior més petita, inserida en el timpà de l'arc conopial, també de tipologia clàssica, amb arc de
mig punt i pilastres estriades i que acull la Mare de Déu del Carme.
És l'única fornícula de Vic que en conté dues.Treballada amb gran profusió, amb voluntat d'embellir les petites
capelles del sant i la Mare de Déu. L'arc conopial coronat per un floró busca l'elevació i els relleus en espiral laterals
ho remarquen. La duplicitat de fornícula afavoreix la devoció i ret homenatge a les dues imatges del barri: Sant
Albert, el patró i la Mare de Déu del Carme, de l'església i convent. Avui dia les festes de Sant Albert s'han convertit
en un esdeveniment festiu molt participatiu que dóna cohesió al barri. Ja no tenen un significat religiós, però la
imatge queda com a testimoni d'una devoció religiosa molt arrelada, tant que va provocar que se li fes una de les
fornícules més vistoses de la ciutat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

FC39

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local comercial: MILÓ

C 005 016

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 16

Coordenades UTM:

X= 438079
Y= 4642477

Dades Cadastrals:

8226254DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3
Comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local comercial: MILÓ

C 005 016

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:
Arqueologia:
Context històric de la
ciutat:

A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de SantPere, de Manlleu, de Gurb i
els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt.La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialitzaciócomercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.

Valor sociocultural:
VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Elements:
Entorn de protecció:
Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Criteris d'intervenció:
Entorn de protecció:
Usos permesos:
Usos prohibits:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local comercial: MILÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Local comercial
Carrer de Gurb 16
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Es desconeixen

Descripció:
És un local situat en una de les obertures de la planta baixa de la finca, que estableix relació amb la porta lateral
d'accés als habitatges. Compositivament la finca mostra vestigis d'haver estat dues finques diferents. Per tant,
aquesta seria l'antiga entrada dels carruatges o del taller de la planta baixa d'aquesta finca. La fusteria, tota ella de
fusta, fa una interpretació de la botiga històrica, amb un sòcol de fusta que suporta l'aparador i el coronament del
cartell que recull la persiana enrotllable.
És un local que no forma part del patrimoni comercial de la ciutat, però malgrat tot està desenvolupat en completa
coherència amb l'edifici i amb l'entorn, i que dóna continuïtat a l'espai urbà.
Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

C 005 016

LC28

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Local comercial: MILÓ

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació i milora
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana

Informació complementària::

Codi de classificació

C 005 016

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Manuel Pladevall

C 005 021

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 21

Coordenades UTM:

X= 438069
Y= 4642458

Dades Cadastrals:

8026523DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
35900
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

402 m2
727 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Manuel Pladevall

C 005 021

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Manuel Gausa, arquitecte.
Amb reformes el 1930
Època moderna (Segles XVlll)

EU116
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Està situat en un creixement itinerant, amlgrat tot forma part del conjunt de les Rambles per la
influència dels últims anys

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres resultat de la fusió de dues parcel·les gòtiques, estructura tadicional de parets de càrrega i coberta
de teula àrab en diverses vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana ve marcada per una tribuna de planta poligonal, que determina la coberta i marca un eix vertical descentrat,
remarcat per la coberta en forma de xamfrà. El ràfec és amb colls de fusta i ceràmica vidriada amb motius
geomètrics. S'obren tres portals rectangulars a la planta; al primer pis hi ha la tribuna i al segon un balcó amb baranes
de forja. La façana és arrebossada i presenta esgrafiats i estucs amb motius vegetals, sota el ràfec hi ha una inscripció
amb la data de construcció. Cal remarcar els vidres emplomats que donen llum a l'escala de veïns.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El 1930, Manuel Gausa deixà l'edifici tal com està actualment. La planta baixa ha estat
reformada i desfigura el conjunt. L'edifici podria tenir alguna influència de la casa de la fundació
Puigporret feta per Josep M. Pericas, arquitecte.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural del
camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb
i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Valor històric - artístic
L'edifici és important per a l'estudi de l'obra de l'arquitecte Manual Gausa, com a exemple d'una
seva etapa amb clares influències noucentristes i perquè potser és el primer edifici al carrer de

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Manuel Pladevall

C 005 021

Gurb que ja no té les formes establertes pels mestres d'obres i fa servir uns elements que
s'utilitzaran més tard en altres edificis vigatans, sobretot al carrer de Manlleu.
Elements:

Cal destacar a barbacana, la barana de forja complexa i els ornaments de façana que
caractaritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants i de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Andreu

C 005 025

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 25

Coordenades UTM:

X= 438062
Y= 4642469

Dades Cadastrals:

8026521DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24692
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

209 m2
404 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Andreu

C 005 025

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes al 1914
Època moderna (Segles XVlll)

EU117
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Està situat en un creixement itinerant, amlgrat tot forma part del conjunt de les Rambles per la
influència dels últims anys

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres resultat de la fusió de dues parcel·les gòtiques, estructura tadicional de parets de càrrega i coberta
de teula àrab en diverses vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Simètrica respecte a un eix central, té proporcions verticals. La casa queda coronada per una falsa barana
amb elements decoratius. Materials: El marc de les obertures de la planta baixa, algun ornament i la llosana dels
balcons és de pedra, les baranes són de ferro forjat complex i a la façana hi ha obra vista que forma relleus que
emmarquen les obertures. Elements arquitectònics a destacar: Tots els detalls constructius d'obra vista i les baranes son
de forja complexa. Conservació de la façana: Bona, amb alguns desperfectes a les lloses dels balcons.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici tal i com està actualment és del 1914. El projecte de la casa, guardat a l'arxiu municipal,
té molt d'interès perquè és una obra d'estil modernista amb uns treballs de forja molt originals.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural del
camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb
i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és una mostra dels tipus d'edificació d'habitatges plurifamiliar com a transformació dels
tipus barrocs al carrer de Gurb i és un testimoni dels sistemes i detalls constructius i de l'època
modernista.

Elements:

Cal destacar tots els detalls constructius d'obra vista i les baranes de forja complexa que
caractaritzen i singularitzen l'edifici

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Andreu

C 005 025

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants i de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 32

C 005 032

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 32

Coordenades UTM:

X= 438045
Y= 4642521

Dades Cadastrals:

8128618DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:

Casa Paracolls

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

138 m2
536 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 32

C 005 032

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU118
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Amb reformes en el primer quart del sXX
Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres de parcel·lació gòtica amb estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues
vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici entremitgeres de parcel·lació gòtica amb estructura tradicional de parets de càrrega i
coberta de teula àrab a dues vessants

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural del
camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb
i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra treballada, les baranes de fosa, els vestigis de les
cortines i el ràfec que caractaritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 32

C 005 032

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 005 051

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 51

Coordenades UTM:

X= 438001
Y= 4642656

Dades Cadastrals:

8027129DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
24700
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 005 051

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Fèlix
Carrer de Gurb, 51
Modernista
Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula pot ser de l'any 1890 quan es va reformar la casa.

Descripció:
La fornícula és de pedra i relleus estucats, i està constituïda per un arc de mig punt i coronada per un frontó
triangular resseguit per baixos relleus que dibuixen garlandes de flors i cintes.
Cal destacar-ne els elements florals que ressegueixen el frontó que reforcen la fornícula i donen vivacitat a la
façana. Es valora fer ús de recursos ornamentals com aquests motius naturalistes per animar espais somorts amb
aquell esperit característic del modernisme.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Malgrat ara només es conserva la fornícula, la imatge que hi havia hagut era la de Sant Fèlix.
L'estat de la fornícula és bo però ha desaperagut la policromia que hi havia.

FC40

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 57

C 005 057

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 57

Coordenades UTM:

X= 437987
Y= 4642547

Dades Cadastrals:

8027126DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les
muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

228 m2
626 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 57

C 005 057
EU119

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes de finals del s.XIX
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres amb estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants.
La façana és plana, simètrica i arrebossada i segueix eixos verticals, amb la degradació típica de les obertures i els
balcons.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici segurament construït el segle XVII-XVIII amb transformacions de finals del segle XIX
principis del XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural
del camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de
Gurb i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont
romànic de Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada
constant de nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització
comercial, són aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en
carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra treballada, l'espectecular treball de les baranes i el
ràfec que caractaritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 57

C 005 057

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 71

C 005 071

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 71

Coordenades UTM:

X= 437961
Y= 4642575

Dades Cadastrals:

8027119DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24701
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

181 m2
377 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 71

C 005 071

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions del s.XIX
Època moderna (Segles XVlll)

EU120
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres de parcel·lació gòtica amb estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues
vessants.
Façana plana, amb un eix de composició descentrat, amb un gran balcó al primer pis
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici segurament construït el segle XVII-XVIII amb transformacions de finals del segle XIX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural del
camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb
i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

Elements:

Cal destacar la humilitat i la senzillesa de la construcció, la dimensió de la llosana del balcó i la
seva barana que caractaritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 71

C 005 071

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 73

C 005 073

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 73

Coordenades UTM:

X= 437958
Y= 4642578

Dades Cadastrals:

8027118DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24701
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

115 m2
284 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 73

C 005 073

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reforma a finals del sXIX
Època moderna (Segles XVlll)

EU121
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres de parcel·lació gòtica amb estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues
vessants.
La façana és plana ambun eix de composició descentrat, amb elements de pedra a la planta baixa i emmercats de les
obertures, que segueixen la típica degradació en altura igual que els balcons. L'acabat de façana és un esgrafiat amb
imitació pedra.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: El conjunt és fruit de la unió de dues cases, per això no es pot parlar de composició unitària. Les
proporcions són verticals i distingeixen les plantes per la mida de les obertures i els balcons. L'edifici queda rematat per
dos ràfecs a manera de cornisa corresponent a cada casa. Materials: En el marc de les obertures principals i la llosana
dels balcons són de pedra, les baranes són de ferro forjat simple en la núm. 73 hi ha barrots en la núm. 75. Elements
arquitectònics a destacar: Tots els de pedra, les baranes de ferro i els ràfecs de la núm. 75, a manera de cornisa.
Conservació de la façana: Petits desperfectes en els elements de pedra i els acabats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Probablement els edificis primitius eren del segle XVIII, i s'hi van fer reformes a final del XIX o
principi del XX.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural del
camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb
i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
És una peça important per a l'estudi dels tipus d'habitatges que van transformar la part barroca
de la ciutat i com a mostra els sistemes constructius i d'ús d'elements arquitectònics utilitzats en
la transformació.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 73

C 005 073

Elements:

Cal destacar l'arc de pedra de tota la planta baixa, amb les proteccions de les rodes de carros,
com també el paviment l'interior de planta baixa i l'acabat de façana que caractaritzen i
singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que sigui possible, caldria recuperar el material i el cromatisme de la pell original de
l'edifici sense la capa de pintura plàstica, al igual que les fusteries, que actualment són
incoherents amb el context i desvirtuen el valor de l'edifici

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes originals.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges. Casa Pere Mas

C 005 092

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 92/94

Coordenades UTM:

X= 437882
Y= 4642624

Dades Cadastrals:

8128660DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+entresòl+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24710
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

1284 m2
2210 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges. Casa Pere Mas

C 005 092

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Tomàs Comella, mestre d'obres
Amb reforma del 1861
Època moderna (Segles XVlll)

EU122
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici fruit de l'annexió de varis edificis amb parcel·la gòtica, entremitgeres, d'estructura tradicional de parets de càrrega
i amb coberta de teula àrab a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és fonamentalment simètrica respecte a un eix central, té proporcions verticals i fa servir la variació de mides
d'obertures i balcons amb l'alçada. L'edifici és rematat per un ràfec a manera de cornissa. Els brancals, llindes i la
llosana dels balcons són de pedra, les baranes són de ferro forjat complex i de forja simple i els acabats de façana són
arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis primitius existents segurament al s.XVIII. L'aspecte actual ve de la unificació de dues
cases l'any 1861, la reforma del portal de la façana és del 1914 i s'hi va obrir un petit portal.
L'antic camí de Gurb sorgí com la prolongació del c/ de les Neus vers al s. XII, moment en que
les masies anaven canviant la seva fesomia a favor de cases mitgeres que seguien el traçat
natural del camí. Al s. XV es construir l'església gòtica dels Carmelites prop de l'actual c/
Arquebisbe Alemenay que fou enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada
contra els francesos durant la guerra dels Segadors. Als s. XVII-XVIII es construir l'actual
convent i l'església dels Carmelites calçats. Al s. XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i
aquests carrers itinerants es renoven formant part de l'eixample Morató. Al s. XIX amb la
urbanització de l'Horta d'en Xandri, entre el c/ Gurb i el c/ de Manlleu, també es renova.
Actualment el carrer viu una etapa d'estancament i convindria rehabilitar-lo. L'edifici ja existeix
segurament al s. XVIII. L'aspecte actual ve donada per la unificació de dues cases, a l'any 1861.
Al redós de l'any 1914 es reforma el portal, el qual té una inscripció amb el non de Josep Coll.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural del
camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb
i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges. Casa Pere Mas

C 005 092

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és interessant per la composició de la façana i com a exemple notable de la
transformació dels tipus d'edificació en els originals de parcel·lació gòtica. També com a
testimoni dels sistemes constructius dels mestres d'obres i de com usaven els elements
arquitectònics del s.XIX, en particular Tomàs Comellas.

Elements:

Cal destacar la planta baixa, que té entresol, les baranes de forja complexa i les reixes que
caracteritzen l'edifici i el singulartizen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: En l'escala i els elements comuns, s'ha de mantenir l'estructuració funcional general,
l'estructura de suport, el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el
cromatisme. Per la resta, s’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels
creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 101

C 005 101

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 101

Coordenades UTM:

X= 437911
Y= 4642631

Dades Cadastrals:

8027104DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:

Casa Jorba

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

468 m2
665 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 101

C 005 101

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions al s.XIX i XX
Època moderna (Segles XVlll)

EU123
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici configurat per l'annexió de dues finques entremitgeres de parcel·lació gòtica, amb estructura tradicional de parets
de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici segurament construït el segle XVII-XVIII amb transformacions de finals del segle XIX
principis del XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural del
camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb
i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra treballada, sobretot els de planta baixa, les baranes i el
ràfec que caractaritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 101

C 005 101

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 103

C 005 103

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GURB 103

Coordenades UTM:

X= 437906
Y= 4642638

Dades Cadastrals:

8027103DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24712
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Gurb: Creixement
habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa al llarg dels
camins que sortien de les portes principals de les muralles,
consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre
mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de
carrers amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un
traçat completament rectilini.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

242 m2
483 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 103

C 005 103

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional
Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions del sXIX i XX
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres de parcel·lació gòtica amb estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues
vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana té proporcions verticals i diferenciació de proporcions d'obertures amb l'alçana. L'edifici queda rematat per un
ràfec horitzontal i amb colls de fusta. El marc de les obertures principals i la motllura de la segona planta són de pedra,
les baranes són de forja complexa i els acabats de la planta baixa són arrebossats i estucats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici segurament construït el segle XVII-XVIII amb transformacions de finals del segle XIX
principis del XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'antic camí de Gurb sorgí com el perllongament del carrer Neus vers el segle XII i on s'anaren
transformant les masies i edificacions en cases entre mitgeres que seguien el traçat natural del
camí.
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals
que conduïen a les portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb
i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de
Queralt. La instal·lació del convent del Carme i de la seva Parròquia, l’arribada constant de
nouvinguts i l’expansió urbanística, la menestralia medieval i l’especialització comercial, són
aspectes que han configurat l'ocupació humana a peu d'un camí ral convertit en carrer.
L'església gòtica dels carmelitans prop de l'actual carrer de l'Arquebisbe Alemany que fou
enderrocada el 1655 en convertir la ciutat en plaça fortificada contra els francesos durant la
guerra dels Segadors. Als segles XVII-XVIII es construí l'actual convent i església dels
Carmelitans calçats.

Valor sociocultural:

Al segle XVIII la ciutat experimenta un fort creixement i aquests carrers itinerants es renoven
formant part de l'eixample Morató. Al segle XIX amb l' urbanització de l'Horta d'en Xandri i entre
el carrer Gurb i de Manlleu també es renova.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Encara que la reforma no aconsegueixi una integració gaire bona al context, tot i que ho intenta,
es presenta aquest edifici per interès que té en l'evolució dels tipus d'habitatges plurifamiliars
d'arquitectura popular.

Elements:

Cal destacar el tracatament i acabats de la planta baixa que caracteritza a l'edfici i el fa singular

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer de Gurb 103

C 005 103

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer Manlleu

C 007 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU s/n

Coordenades UTM:

X= 438262
Y= 4642692

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta
Varies

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Conjunts
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv
Varis, habitatges i via pública

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer Manlleu

C 007 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Varis

C08
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Camí ral convertit en carrer
Estructures existents
Regular

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
Transformació des del s.XIV fins al s.XIX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt del creixement itinerant

DESCRIPCIÓ:

A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals que conduïen a les portes
de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant
Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de Queralt. Carrer central i emblemàtic de la ciutat, el carrer de Manlleu era
un dels camins d’entrada i de sortida del nucli emmurallat de Vic. El camí de Manlleu va entrar dins la muralla sanitària,
al segle XVII, amb l’objectiu de posar fi a la pesta que s’estenia ràpidament per les ciutats i pobles. A l’alçada de la ronda
Camprodon, s’hi van construir dues torres que tancaven la ciutat. En aquesta època, on ara hi ha el col•legi de Sant
Miquel dels Sants, s’hi van edificar el convent i l’església de Sant Josep, dels frares carmelitans descalços, i es va obrir
el carrer Nou, cap a llevant. Llavors era un carrer de portals grans, sense comerç, on hi havia traginers, basters i ferrers.
El 1772 s’enderrocà el portal de Manlleu, al capdavall del carrer Estret, i, per tant, quedà unit emblemàticament al centre
històric. El camí de Manlleu havia deixat pas al carrer de Manlleu, però encara era de terra batuda. L’any 1817 es va
decidir empedrar-lo. Segons explica Josep M. Solà i Sala, en un article a l’Ausona l’any 1991, en aquest carrer hi va
néixer el pa de pessic a mitjan segle XIX. En Josep Català, forner que vivia al número 16 del carrer de Manlleu, inventà
el pa de pessic, després de buscar diferents fórmules per trobar un aliment que afinés el bec dels seus canaris i que els
suavitzés la ploma. La construcció del cementiri actual l’any 1834 va propiciar l’obertura del carrer de Manlleu cap a
l’altra banda, el que avui és el carrer Pla de Balenyà. L’any 1876 el col·legi Sant Miquel dels Sants es traslladà al convent
de Sant Josep. El 1895 va arribar l’electricitat al carrer, el mateix any en el qual es va recobrir de llambordes. Al segle XX
aquest carrer es transformà en artesanal, ja que hi havia nombrosos fusters, teixidors, fabricants de cordes, un guanter,
un fabricant de sèmoles, un fabricant de mitges i sobretot bracers (jornalers).
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Medieval domini visigòtic, Medieval ocupació i domini musulmà, Medieval Catalunya vella
sotmesa als carolingis, Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó,
Medieval Baixa Edat Mitjana

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
A més de ser un creixement itinerant, és un testimoni social d'un barri

Elements:
Entorn de protecció:

La repetició de la tipologia edificatoria original i la traça del carrer caracteritzen el raval.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer Manlleu

C 007 000

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
El tipus d'intervenció dependrà del conjunt del que forma part i de cada edificació en concret.
Veure cada una de les fitxes.
Criteris d'intervenció:
Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la coherència del conjunt del carrer, i també la dels creixements itinerants.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 2

C 007 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C MANLLEU 2
PL SANTA CLARA
X= 438266
Y= 4642413

Dades Cadastrals:

8426828DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+5

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

158 m2
936 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 2

C 007 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Residencial
Restes arqueològiques: Estructures existents
Estat de conservació:
Bo
De l'edifici es desconeix. De la botiga racionalitsta, Xavier Turull, arquitecte
Arquitectura de la postguerra

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici civil que forma el xamfrà del carrer Manlleu i el pla de Santa Clara. És de planta quadrada i consta de planta
baixa, quatre pisos i golfes. La planta baixa és destinada a establiments comercials i presenta quatre portals
rectangulars, dos a cada carrer. Aquesta part de l'edifici és de pedra artificial de color negre. Pel cantó de Santa Clara hi
ha una tribuna de dos pisos coronada per una balustrada. Al carrer Manlleu s'hi obren balcons rectangulars. L'alçada
dels pisos decreix del primer al quart. Les golfes són a sota teulada i sostinguda per pilars. És construïda amb maó i
arrebossada al damunt.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici existent al segle XVIII, però reformat segurament entre el 1940 i el 1950.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

El pla de Santa Clara es coneix per aquest nom ja que emplaçava l'antic convent de Monges
Dominicanes de Santa Clara, edificat al segle XVIII. Convent i església foren destruïts a la
guerra civil. Els solars que l'emplaçaven es varen urbanitzar des del carrer Sant Antoni fins al
cap del carrer Manlleu

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és important pel grau d'integració arquitectònica amb l'edifici que té al costat amb el qual
forma un conjunt; com a mostra de l'arquitectura de postguerra; pel grau de definició d'alguns
elements arquitectònics; per la seva qualitat; i perquè a la planta baixa hi ha una de les dues
botigues racionalistes més importants de la ciutat.

Elements:

Cal destacar les baranes de forja, la tribuna i, sobretot, la botiga racionalista que caracteritzen
l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

EU125

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 2

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 007 002

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Joan Quintana

C 007 003

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 3

Coordenades UTM:

X= 438245
Y= 4642426

Dades Cadastrals:

8226226DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24545
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

65 m2
187 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Joan Quintana

C 007 003

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Antoni Torner, mestre d'obres.
Amb reforma del 1912
Època moderna (Segles XVlll)

EU126
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici segurament del segle XVIII. L'estat actual de la façana prové d'una reforma del 1912.
Edifici que segurament data del segle XVIII i que l'estat actual prové d'una reforma del 1912.
Situada a l'antic camí itinerant que arribava a la ciutat i que va començar a créixer al segle XII. Al
segle XIII va creixent el raval del carrer de Manlleu i al segle XIV es comença a construir el
convent de les clarisses entre aquest carrer i el de Santa Joaquima. Al segle XVI comença a
construir-se Santa Clara la Nova i al segle XVII s'hi instal·len els carmelitans descalços (a l'actual
Sant Miquel). A partir d'aquest segle es comencen a construir els eixamples de la ciutat i es refà
el barri de Santa Eulàlia entre els carrer de Manlleu i els dels caputxins. Al segle XVIII
desapareix el portal d'aquest carrer. Al segle XIX finalment acaba amb l'eixample de l'horta d'en
Xandri entre aquest carrer i el Gurb.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és representatiu dels tipus d'edificació d'habitatge plurifamiliar com a transformació dels
tipus de la ciutat barroca. També és interessant per a l'estudi de l'obra de Josep A. Torner, del
qual és una construcció tardana.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Joan Quintana

C 007 003

Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui caldria millorar la pell de la planta baixa, que desfigura el conjunt de la
casa i trenca les proporcions.
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 007 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 5

Coordenades UTM:

X= 438245
Y= 4642433

Dades Cadastrals:

8226225DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 007 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Antoni
Carrer de Manlleu, 5
La fornícula és modernista i la imatge barroca
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La imatge del sant pot correspondre a 1671, ja que segons fonts orals és antic i ha estat restaurada l'any 1999. La
fornícula és de 1914.

Descripció:
La fornícula és de pedra artificial i està constituïda per un arc de mig punt, flanquejada per dues pilastres adossades
que incorporen una decoració de tres cercles per banda i les impostes que estan configurades per fullatges i
antefixes. Al centre hi ha un entaulament decorat amb dents de serra i coronat per una antefixa. El pedestal està
sostingut per grans fullatges. El sant és una talla, enguixada i policromada, i porta l'hàbit i el nen Jesús als braços
sobre un llibre.
Es tracta d'una imatge que, tot i que enlairada, és propera i busca la complicitat del vianant. La fornícula ocupa una
bona part de l'estreta façana i, de fet, li dóna personalitat. Temps enrera aquestes imatges afavorien la devoció, i
aquesta apareixia com una escultura molt lluïda, la qual es va veure ressaltada quan l'any l914 es va ornamentar la
fornícula. Imatges com aquesta són mostres de preservació d'una tradició cultural i religiosa molt arrelada a la
ciutat. L'agrupació de fullatges, que forma un suport que sembla que sostingui la fornícula, i les antefixes, són
elements escultòrics seriats habituals en les decoracions de façanes de finals del segle XIX i principis del XX que
buscaven l''agradabilitat en unes formes naturalistes; per tant en aquest cas, es dóna un manlleu d'elements civils
per engalanar la seu d'una imatge religiosa.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

FC41

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 007 008

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 8

Coordenades UTM:

X= 438276
Y= 4642439

Dades Cadastrals:

8426831DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 007 008

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de la Mare de Déu dels Àngels
Carrer de Manlleu, 8
La Mare de Déu pertany a la imatgeria popular
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La imatge es va col·locar entre els anys 80 i 90 del segle XX.

Descripció:
La fornícula és de pedra i està constituïda per un arc de mig punt amb impostes. La imatge és de guix i està
policromada per Immaculada Puntí. Se situa a l'interior protegida per una porta de fusta i un vidre. Correspon a la
Mare de Déu sostinguda per querubins. Està policromada de color verd ampolla per semblar de bronze. A la part
inferior de la fornícula hi ha dues cares de pedra, una de masculina i una de femenina que podrien fer antigament la
funció de capitell i sembla que no tenen relació amb la fornícula. Tenen un aspecte seriós, l'home té els cabells
llargs i la dona el porta recollit.
Se'n destaca la claredat compositiva de la fornícula i la imatge que, tot i ser seriada, es destaca pel dinamisme dels
vels, les correctes proporcions i s''acobla bé al lloc. El conjunt, com el d'altres fornícules de la ciutat, aporta el record
d'una tradició religiosa als carrers de la ciutat i avui dia, tot i que aquesta tradició està en via d'extinció, mantenir
aquest elements religiosos amb dignitat, esdevé signe d'acurament del patrimoni arquitectònic i escultòric de la
ciutat. Les dues cares informen de la presència d'un casal antic important, com altres de la ciutat que en els seus
finestrals, fent la funció de capitell, hi havia esculpits rostres humans. Es valora el fet que s'hagin conservat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

FC42

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Vilaseca

C 007 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 12

Coordenades UTM:

X= 438275
Y= 4642451

Dades Cadastrals:

8426833DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24546
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç en planta baixa i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals
de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament
rectilini. Aquest carrer en concret, formava part de l’antic
traçat estructurador del territori que enllaçava amb el
Ripollès i la Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

97 m2
341 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Vilaseca

C 007 012
EU127

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Marià Callís, mestre d'obres.
Amb transformació del 1886
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres de parcel·lació gòtica amb estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a
dues vessants amb terrassa almenys en la primera crugia

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici primitiu fou construït el 1886. Posteriorment s'hi feren reformes i cal ressaltar les
baranes dels balcons i els esgrafiats d'inspiració modernista.
Situada a l'antic camí itinerant que arribava a la ciutat i que va començar a créixer al segle XII. Al
segle XIII va creixent el raval del carrer de Manlleu i al segle XIV es comença a construir el
convent de les clarisses entre aquest carrer i el de Santa Joaquima. Al segle XVI comença a
construir-se Santa Clara la Nova i al segle XVII s'hi instal·len els carmelitans descalços (a
l'actual Sant Miquel). A partir d'aquest segle es comencen a construir els eixamples de la ciutat
i es refà el barri de Santa Eulàlia entre els carrer de Manlleu i els dels caputxins. Al segle XVIII
desapareix el portal d'aquest carrer. Al segle XIX finalment acaba amb l'eixample de l'horta d'en
Xandri entre aquest carrer i el Gurb.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Aquesta edificació és un exemple de la intervenció dels mestres d'obres en la transformació
dels tipus de construcció en carrers d'origen itinerant, estilísticament es una barreja
d'elements eclecticistes - com la composició general d'obertures i la part que serveix per a
rematar la casa- i altres d'inspiració modernista popular- com les baranes de forja i els
esgrafiats-.

Elements:

Cal destacar les baranes de forja complexa d'inspiració modernista i esgrafiats amb motius
florals i al·legòrics que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Vilaseca

C 007 012

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 13

C 007 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 13

Coordenades UTM:

X= 438248
Y= 4642460

Dades Cadastrals:

8226221DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

377 m2
867 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 13

C 007 013

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU128
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central, amb balcons i obertures. Els balcons segueixen la gradació tradicional
amb l'alçada, però les obertures no. L'edifici queda rematat amb un ràfec inclinat molt sortit amb colls de fusta i té
motllures per a marcar els forjats. La llosana, les cornises dels forjats, els brancals i llindes dels balcons són de pedra.
Les baranes dels balcons són de ferro forjat complex.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici és fruit, segurament de diverses intervencions i de l'agrupament d'edificis distints als
segles XVIII i XIX.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Encara que l'edifici sigui desproporcionat per la inversió de proporcions entre obertures i balcons
és interessant per a l'estudi de la transformació de la ciutat barroca, introducció de nous tipus
d'edificació i també com a testimoni de sistemes constructius d'èpoques passades. Cal
destacar-ne les baranes i el ràfec.

Elements:

Cal destacar la proporció de la finca respecte la tipologia constructiva, sorprèn que al ser un
edifici tan poc transformat sigui una parcel·la tan ampla. També són trets caractritzin els
elements de pedra i el ràfec

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 13

C 007 013

A la mesura que es pugui, caldria recuperar la pell original de l'edifici, amb la seva textura,
material i cromatisme. L'acabat actual ha fet perdre els matissos que tenia l'edifici dotant-lo de
millor coherència
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, i recuperar el material, la
textura i el cromatisme original.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Llucià Riuborgent

C 007 014

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 14

Coordenades UTM:

X= 438277
Y= 4642457

Dades Cadastrals:

8426834DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24547
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

242 m2
835 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Llucià Riuborgent

C 007 014

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Illa, mestre d'obres
1904
Època contemporània Segles XX

EU129
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central. Hi ha balcons amb mènsules, motllures, elements eclèctics d'inspiració
clàssica i la típica gradació de proporcions amb l'alçada. La casa original tenia una planta menys i acabava amb cornisa.
La llosana i algunes motllures són de pedra, les baranes dels balcons són de ferro de fosa i els acabats de façana són
estucats.
La planta baixa és destinada a establiment comercial. Té tres portals. El del mig és d'arc de mig punt i un dels laterals és
dividit en dos, un dels quals dóna pas a l'escala dels habitatges. Al primer pis s'hi obren tres portals que donen a una
gran balconada amb barana de fosa i damunt dels portals hi ha uns trencaaigües semicirculars. Els pisos segon i tercer
tenen tres balcons per nivell i damunt hi ha uns frontons triangulars. A les golfes hi ha obertures d'arc semicircular.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La construcció de l'edifici amb l'aspecte actual és del 1904, llevat d'una planta que es va fer
posteriorment i que no és obra d'en Josep Illa.
La construcció de l'edifici és del 1904. més tard s'hi feu una reforma afegint-hi l'últim pis. És un
habitatge plurifamiliar d'estil eclèctic.
Situada a l'antic camí itinerant que arribava a la ciutat i que va començar a créixer al segle XII. Al
segle XIII va creixent el raval del carrer de Manlleu i al segle XIV es comença a construir el
convent de les clarisses entre aquest carrer i el de Santa Joaquima. Al segle XVI comença a
construir-se Santa Clara la Nova i al segle XVII s'hi instal·len els carmelitans descalços (a l'actual
Sant Miquel). A partir d'aquest segle es comencen a construir els eixamples de la ciutat i es refà
el barri de Santa Eulàlia entre els carrer de Manlleu i els dels caputxins. Al segle XVIII
desapareix el portal d'aquest carrer. Al segle XIX finalment acaba amb l'eixample de l'horta d'en
Xandri entre aquest carrer i el Gurb.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
És interessant com a mostra significativa dels tipus primitius de vivenda plurifamiliar, com a
testimoni dels sistemes constructius i ús dels elements arquitectònics de l'època i perquè és un

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Llucià Riuborgent

C 007 014

bon exemple de l'obra eclèctica de Josep Illa. La composició general de la façana és bastant
pesada i carregada d'ornaments, però creiem que la valoració s'haurà de fer imaginant una
planta menys i amb una cornisa que rematava l'edifici.
Elements:

Cal destacar les baranes de fosa i treballs de pedra en mènsules, llosanes i ornaments que
caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 15

C 007 015

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 15

Coordenades UTM:

X= 438248
Y= 4642468

Dades Cadastrals:

8226220DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24548
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

110 m2
464 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 15

C 007 015

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època moderna (Segles XVlll)

EU130
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Casa entre mitgera que consta de planta baixa, quatre pisos i coberta a dues vessants amb teula aràbiga.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana està ordenada per un sol eix de composició no centrat. La part de la façana de la planta baixa és revestida per
carreus de pedra i s'hi obren dos portals, un de gran i l'altre de més petit que condueix a una escaleta. Els pisos tenen
una gradació d'obertures segons l'alçada i en cada un d'ells s'hi obren balcons, als dos primers amb llindes d'arc
escarser i els altres completament rectangulars. La façana és completament esgrafiada amb dibuixos geomètrics de
color blanc i rogenc.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici original deuria ser del s.XVII-XVIII amb la formació dels creisements itinerants.
Posteriorment s'hi han fet reformes ja que l'acabat de façana és de finals del sele XIX principis
del XX. També s'hi han ampliat 2 pisos per la part superior.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

Elements:

Cal destacar els elements de pedra i l'acabat de façana (almenys el primer i segons pis
semblarien originals) que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 15
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 007 015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 18

C 007 018

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 18

Coordenades UTM:

X= 438274
Y= 4642472

Dades Cadastrals:

8426836DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

326 m2
1270 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 18

C 007 018

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU131
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Es desconeix
Amb transformacions del XX
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici de gran parcel·la entremitgeres amb parets de càrrega i coberta de teula àraba a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica i organitzada a partir de tres eixos. Els balcons i les obertures segueixen la gradació en altura i
els acabats són esgrafiats amb elements de pedra en les obertures.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Edifici com a exemple de transformació a partir de tipologies itinerants del segle XVIII a altres
tipologies sota la influència constructiva de les Rambles

Elements:

Cal destacar el balcó del primer pis, les baranes de fosa, els esgrafiats en façana que
caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
L'acabat de planta baixa, la pintura plàstica aplicada sobre els esgrafiats i el ràfec de plaques
prefabricades de formigó desvirtuen l'edifici. Caldria recuperar la coherència del conjunt.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 18
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 007 018

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 23

C 007 023

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 23

Coordenades UTM:

X= 438251
Y= 4642486

Dades Cadastrals:

8226216DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24549
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
En desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

607 m2
925 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 23

C 007 023

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc
Modernisme
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època moderna (Segles XVlll)

EU132
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici provinent de l'annexió de dues parcel.les gòtiques amb estructrura tradicional de parets de càrrega i coberta de
teula àrab a dues vessants. La última planta es va afegir en el moment que es deurien unir les finques.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La composició general de l'edifici es basa encara en un o dos eixos verticals i integra diferents elements arquitectònics
corresponents a les diferents èpoques en que s'ha reformat la construcció. L'edifici està molt ben rematat per una galeria
de dos cossos d'arcades i columnetes tancada amb vidres i separada de la resta de la casa per una cornisa. L'últim
acabat és un ràfec amb colls de fusta treballats i ceràmica vidriada. Els brancals, llindes, la llosana del balcó i elements
de la planta superior són de pedra, la barana és de ferro forjat complex.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici és fruit de diverses intervencions del segles XVIII, XIX i XX.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Encara que l'edifici està desfigurat per l'afegit del balcó de la planta segona i sobretot per la
reforma de la planta baixa ens sembla molt interessant perquè la primera i segona plantes tenen
elements arquitectònics molt valuosos de l'època barroca i perquè la reforma de l'última planta
és feta amb molta cura i és veritable exemple d'aquesta mena d'intervencions.

Elements:

Cal destacar els elements de pedra tallada, les obertures de l'última planta, el ràfec i la barana
del balcó que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
La intervenció de la planta baixa, tan a nivell de les obertures com dels acabats desvirtua l'edifici

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 23

C 007 023

i el descontextualitza. Caldria recuperar l'aspecte original i també el balcó de la primera planta
de la part esquerra que es va perdre en aquesta intervenció
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme originals (anteriors a la intervenció de planta baixa).
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de la Concepció Vergés

C 007 027

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 27

Coordenades UTM:

X= 438254
Y= 4642499

Dades Cadastrals:

8226214DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24551
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

304 m2
1117 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de la Concepció Vergés

C 007 027

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Antoni Torner
1897
Època moderna (Segles XVlll)

EU134
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La Façana és simètrica respecte a un eix central, té balcons amb mènsules i motllures i la típica gradació de mides amb
l'alçada. La casa original tenia una planta menys i acabava amb una cornisa. La llosana i les motllures són de pedra i
també n'hi ha a la planta baixa, les baranes dels balcons són de ferro de fosa i els acabats són estucats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici construït al S.XIX que provenia de dues cases de C/ Manlleu, més tard s'hi va afegir una
planta unint l'edifici amb un del Pla de Balenyà que correspon a la zona aixamfranada.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Situat a l'antic camí itinerant que comunicava la ciutat amb el sector nord i que va començar a
créixer al S.XII, al S.XIII començà a créixer el raval, al XIV es començà a construir en convent de
les Clarisses entre aquest carrer i el de Sta. Joaquima, al S.XVI es construí Sta. Clara la Nova i
al S.XVII s'hi instal·laren els Carmelites (actual St. Miquel). A partir d'aquets segle comencen a
construir-se els eixamples de la ciutat, es refà el barri de Sta. Eulàlia i al S.XIX es construeix
l'horta d'en Xandri fins el C. de Gurb.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és interessant perquè és un exemple molt significatiu dels tipus primitius d'habitatge
plurifamiliar, com a testimoni dels sistemes constructius i ús dels elements arquitectònics de
l'època i per a l'estudi de l'obra de Josep Antoni Torner.

Elements:

Cal destacar les baranes de fosa, llosana de pedra treballada als balcons i mènsules i llinda de
pedra amb data del 1897, com també la galeria de l'última planta que caracteritzen l'edifici i el
singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de la Concepció Vergés
Rehabilitació o millora
Consolidació
Criteris d'intervenció:

xterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 007 027

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 31

C 007 031

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 31

Coordenades UTM:

X= 43256
Y= 4642528

Dades Cadastrals:

8328739DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24553
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

169 m2
697 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 31

C 007 031

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes posteriors
Època contemporània Segles XlX

EU135
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de terrassa

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és recoberta per carreus de pedra picada i les obertures estan emmarcades amb el mateix material. A la
planta baixa hi ha dos portals rectangulars amb les inscripcions: D V M / 1879. Al primer pis hi ha un ampli balcó que
ocupa tota la façana, al segon pis dos balcons amb llurs portals però emmarcats d'estuc. Les llosanes de tots són de
pedra i els pisos són separats horitzontalment per impostes. Sobre el tercer s'extén un ampli voladís i més reculada hi ha
una balustrada que sostinguda per dos pilars laterals i un central protegeix el balcó.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici entremitgeres de parcel·lació gòtica amb estructura tradicional de parets de càrrega i
coberta de teula àrab a dues vessants

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
És un edifici com exemple de la transformació dels edificis primitius del sXVIII

Elements:

Cal destacar els elements de pedra, els balcons, les baranes i l'acabat de façana que
caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 31
Criteris d'intervenció:

C 007 031

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Taller de Motos Portús

C 007 037

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 37

Coordenades UTM:

X= 438257
Y= 4642546

Dades Cadastrals:

8328736DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Taller de Motos Portús

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Taller de Motos Portús
Carrer de Manlleu 37
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Es desconeix

Descripció:
Fusteria de ferro treballat, format per tres fulles batents, en el que la porta habitual és la fulla central. Les fulles
tenen una part inferior opaca amb relleu al centre, i tenen una partió a la part superior. El cartell del local recull la
persiana enrotllable.
Tot i no sé una fusteria de fusta com les botigues històriques de la ciutat, és una reinterpretació a partir de les
proporcions, les parts i els sòcol molt harmònica, completament contextualitzada amb l'edifici i l'espai urbà on es
localitza.
Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

C 007 037

LC33

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Taller de Motos Portús
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació i milora
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir la fusteria, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana
Caldria treure l'aplacat de marbre de la planta baixa que devirtuen l'edifici i la fusteria, i recuperar el revestiment
original

Informació complementària::

Caldria substituir la persiana enrotllable opaca per una de calada.

C 007 037

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Maria Orri

C 007 040

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 40

Coordenades UTM:

X= 438281
Y= 4642557

Dades Cadastrals:

8427001DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+entesol+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24555
Parcial
BIPCC
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

262 m2
1551 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Maria Orri

C 007 040

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:

EU136

Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ramon Callís
1886. Amb reconstrucció del s.XX
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:

Restauració inadequada
Pèrdua del significat del testimoni constructiu general
Forma part del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

DESCRIPCIÓ:

Edifici fruit de l'annexió de diverses finques, antigament l'estructura era de parets de càrrega, i coberta amb teula àrab a
dues aigües

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis amb origen del sXVIII amb transformacions i ampliacions del 1886. L'aspecte actual és
de la reconstrucció i ampliació de finals del s.XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

Antigament havia acollit la font del carrer Manlleu en una de les seves arcades. Era un punt de
concurrència a nivell social.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
L'edifici és interessant perquè resol, amb una bona integració al context, la unió del passatge de
Sant Josep amb el carrer Manlleu, també la composició general de la façana. Malgrat conserva
l'esperit i la compoisició de la façana, amb la rehabilitació realitzada s'ha perdut l'essència de la
seva catalogació total.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

no

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Remodelació
En la reconstrucció, els materials, les textures i els cromatismes de la façana són incoherents al
context, alteren la força de l'edifici original. Tampoc s'han mantingut les baranes originals.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum i la formalització arquitectònica

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Maria Orri

C 007 040

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Maria Orri

C 007 040

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escut de l'antiga font
Carrer Manlleu 40
Eclecticista
Se'n desconeixen els autors
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Escuts
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Estava situat damunt una font que gihi havia i que desaparegut en construir el nou edifici

Descripció:
L'escut de Vic de forma caironada amb el camper de divisió quarterada on es representen les creus i les gules.
L'escut es disposa sobre un oval resseguit per fulles de llorer.
És un element amb una significació de "fita" i té valor històric, artístic i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització de l'element, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de "espectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Es54

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 46

C 007 046

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 46

Coordenades UTM:

X= 438284
Y= 4642588

Dades Cadastrals:

8427001DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2 / PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24554/24556
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

547 m2
1171 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 46

C 007 046

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional
Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època moderna (Segles XVlll)

EU137
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Finca formada per tres parts, les catalogades són la del carrer Manlleu (només planta baixa i un pis) i la de la cantonada
del carrer Manlleu i carrer Jaume I.
Les dues tenen origens diferents. La del carrer Manlleu és un edifici primitiu, en que originàriament devia ser de planta
baixa i un pis, i més endavant es va ampliar amb un altre pis i golfes. Té una parcel·la gran amb parets de càrrega i
coberta de teula àrab a dues vessants.
L'edfici de la contonada és fruit de la obertura del carrer Manlleu amb el carrer Jaume I el Conqueridor, també amb
parets de càrrega i coberta de teula àrab a diferents vessants. Aquesta té un estil més academicista i monumental.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

En l'edifici del carrer Manlleu, la planta presenta tres portals d'arc rebaixat formats per dovelles, dos destinades a
establiments comercials i un a porteria. El primer pis és marcat inferiorment per una imposta i s'hi obren tres balcons
amb baranes de ferro i emmarcats en pedra. Al damunt hi ha una cornisa molt ben treballada que podia haver format
part de la decoració de la barbacana de l'edifici. Al 2on hi ha quatre finestres rectangulars i a les golfes hi ha petites
obertures, el ràfec presenta un voladís força ampli amb els colls de biga de fusta.
En l'edifici en cantonada, a la planta baixa hi ha moltes obertures i un portal a l'angle aixamfranat. Damunt d'aquest hi ha
tribunes de planta poligonal. Les obertures presenten una gradació amb l'alçada. Les obertures del primer pis presenten
unes motllures i relleus d'obra que en el segon es simplifiquen. El ràfec amb bigues de fusta és decorat per una mena de
cornisa que també marca el nivell inferior del primer pis
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
En l'edifici del carrer Manlleu, encara que l'última planta desproporcioni el conjunt i la planta
baixa estigui molt retocada, es valora l'edifici per la manera com s'hi han utilitzat els elements
arquitectònics a la primera planta.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra treballada, en especial la cornisa del carrer Manlleu, els
elements de forja i fosa treballada, i la tribuna de la primera planta de la cantonada, que
caracteritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 46

C 007 046

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 48

C 007 048

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MANLLEU 48

Coordenades UTM:

X= 438290
Y= 4642673

Dades Cadastrals:

8428120DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3/PB+1/PB

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret, formava part de l’antic traçat
estructurador del territori que enllaçava amb el Ripollès i la
Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

1123 m2
1739 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 48

C 007 048

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època moderna (Segles XVlll)

EU138
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici de gran parcel·la de planta baixa i tres pisos, amb gradació escalonada de pisos en direcció a migdia, formant
terrasses al servei dels habitatges.
La façana està organitzada per eixos, arrebossada molt sobria amb una tribuna afegida.
El seu aspecte és molt similar a l'aspecte original de la Casa Maria Orri del mateix carrer Manlleu
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)

Elements:

Cal destacar la tribuna, els elements de pedra, el ràfec i els ornaments que caracteritzen l'edifici i
el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Manlleu 48
creixements itinerants
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 007 048

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer Montserrat

C 008 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C MONTSERRAT s/n
C BISBE TORRAS I BAGES s/n
X= 438836
Y= 4642100

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta
Varies

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Conjunts
BCIN
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv
Varis, habitatges i via pública

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer Montserrat

C 008 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Varis

C09
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Camí ral convertit en carrer
Estructures existents
Regular

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
Transformació des del s.XIV fins al s.XIX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt del creixement itinerant

DESCRIPCIÓ:

Carrer medieval fora muralla que conforma la perllongació del Carrer Bisbe Torres i Bages, crescut com a resultat de la
sortida de la ciutat vers llevant, direcció l'actual Calldetenes. A l'inici del carrer es preserven alguns edificis que
conformen l'ocupació a peu de camí ral d'alguns habitatges i altres activitats de tipus econòmic. A les principals vies de
sortida de la ciutat, i sobretot prop dels portals ben aviat aparegueren els ravals o barris a tocar del camí que sortia fora
de la ciutat. Els ravals més importants eren: el del es Clotes o les Adoberies, del qual se’n té constància des del segle
XII. El de l’Hospital d’en Cloquer, format a partir del portal de Queralt documentat des del 1261, el raval de Sant Joan
nascut a partir del portal del mateix nom o de Malloles 1249; el raval de Sant Pere a tocar del pont del Remei (1251) i els
dos darrers, el de Gurb i el de Manlleu (1307) formats pels dos portals del mateix nom.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Medieval domini visigòtic Medieval ocupació i domini musulmà, Medieval Catalunya vella
sotmesa als carolingis, Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó,
Medieval Baixa Edat Mitjana

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
A més de ser un creixement itinerant, és un testimoni social d'un barri

Elements:
Entorn de protecció:

La repetició de la tipologia edificatoria original i la traça del carrer caracteritzen el raval.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
El tipus d'intervenció dependrà del conjunt del que forma part i de cada edificació en concret.
Veure cada una de les fitxes.
Criteris d'intervenció:
Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la coherència del conjunt del carrer, i també la dels creixements itinerants.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer Montserrat
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 008 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Majòlica

C 008 022

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MONTSERRAT 22

Coordenades UTM:

X= 438727
Y= 4642120

Dades Cadastrals:

8722125DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Majòlica

C 008 022

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Majòlica de la Verge Montserrat
Carrer de Montserrat, 22
Pertany a l'imatgeria popular.
Sunet Urgellés
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Dels voltants de 1950. Va ser un regal provinent de Granollers a la família propietària que va decidir col·locar-la a la
façana de la casa. Segons una font oral, podria ser obra del ceramista Sunet Urgellés.

Descripció:
La Verge de Montserrat se situa al centre i dessota, a la base, hi ha l'Escolania amb els instruments musicals. Al
fons, les muntanyes de Montserrat i el monestir enmig d'arbredes. Les rajoles estan emmarcades per una motllura
de color blau.
El seu caràcter popular de devoció religiosa cap a la Moreneta. Mostra típica i pintoresca de la iconografia
montserratina amb la composició triangular en la qual la imatge situada al centre i s'assimila al vèrtex de les
muntanyes i esdevé tant poderosa com aquestes, mentre que a la base hi ha l'Escolania, els seus fidels servidors i
devots.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.

Informació complementària::

FC65

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del c. Montserrat 25

C 008 025

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MONTSERRAT 25

Coordenades UTM:

X= 438954
Y= 4642061

Dades Cadastrals:

9123718DG3492S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

218 m2
630 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del c. Montserrat 25

C 008 025

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes posteriors
Època contemporània Segles XlX

EU139
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels ravals

DESCRIPCIÓ:

Edifici en cantonada de parcel·la de grans dimensions que no correspon al tipus de creixement del carrer entremitgeres.
Presenta un cos principal aproximadament quadrat en planta de planta baixa i dos pisos, i al lateral de llevant apareixen
dues crugies més que perden altura, una de planta baixa i pis i l'altra de planta baixa. Les dues crugies són acabades en
terrassa.
El cos principal té la coberta de teula àrab a tres vessants. La façana està resolta amb eixos compositius, amb
arrebossat i elements de pedra per emmarcaments. Presenta una tribuana amb elements de pedra.El ràfec és amb colls
de fusta complexes amb entrebigat de fusta treballada.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Carrer medieval fora muralla que conforma la perllongació del Carrer Bisbe Torres i Bages,
crescut com a resultat de la sortida de la ciutat vers llevant, direcció l'actual Calldetenes.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

Elements:

Cal destacar els elements de pedra, sobretot el portal d'entrada, la tribuna i el treball del ràfec
que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del c. Montserrat 25

C 008 025

Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels ravals
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels ravals

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del c. Montserrat 27

C 008 027

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MONTSERRAT 27

Coordenades UTM:

X= 438970
Y= 4642055

Dades Cadastrals:

9123717DG3492S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer del Bisbe
Torres i Bages i Carrer de Montserrat: Prop del nucli
agrupat principal, es podien originar altres petits nuclis
originats per algun tipus de focus concret i relacionat amb
el nucli principal a través de camins. Aquest en concret es
consolida de forma lineal, amb edificacions entre mitgeres,
sobre un traçat històric que es dirigia a la Vila Llagostera
de Santa Eugènia de Berga.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

520 m2
323 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del c. Montserrat 27

C 008 027

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:
Arquitectura de la postguerra
Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU140
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels ravals

DESCRIPCIÓ:

Edifici originariament entremitgeres però que a la banda de llevant se li ha afegit una galeria, la coberta és de teula àrab
a dues aigües i caraner perpendicular a façana.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

Elements:

Cal destacar els elements de pedra, els balcons, les baranes, la cornisa i l'acabat de façana que
caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels ravals

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels ravals

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del c. Montserrat 27
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 008 027

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Mur tancament: Germanetes dels Pobres.

C 008 046

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MONTSERRAT 46

Coordenades UTM:

X= 439009
Y= 4642007

Dades Cadastrals:

9021811DG3492S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEs

CONTEXT URBÀ:

Elements i edificacions puntuals: Són aquelles edificacions
que formaven part d’un conjunt o una àrea homogènia i,
fruit de la transformació, ara resten com a testimonis de les
diferents capes històriques de la ciutat, i ja sigui pel seu
valor artístic, constructiu, social o perquè expliquen un fet
històric, han passat a ser elements excepcionals i que cal
destacar i valorar.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Mur tancament: Germanetes dels Pobres.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Mur tancament: Germanetes dels Pobres
Carrer de Montserrat

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1900

Descripció:
El bisbe Torres i Bages va posar la primera pedra de l'edifici el 1900, tot i que, anys abans, el 1888 era el bisbe
Morgades que va demanar a les germanetes que obrissin una casa a Vic. Des de llavors, les transformacions han
estat constants, i només resta intacte el cos d'entrada del carrer Montserrat.
A part d'aquest cos de planta baixa i un pis, el conjunt de l'edifici de les Germanetes dels pobres és un gran
complex format per una església amb dues ales laterals, recentment rehabilitat.
És un element arquitectònic singular, important des del punt de vista històric, tipològic, artísic i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen en els edificis.

Informació complementària::

C 008 046
EA87

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges 14-16-18

C 009 014

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C RAVAL CORTINES 14 / 16 / 18

Coordenades UTM:

X= 438908
Y= 4642382

Dades Cadastrals:

Varies finques

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1 / PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3b
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer de Sant Jordi:
Prop del nucli agrupat principal, es podien originar altres
petits nuclis originats per algun tipus de focus concret i
relacionat amb el nucli principal a través de camins. Aquest
en concret es va produir sobre el camí antic de Folgueroles
direcció cap a les Guilleries passant pel Bruger.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

Varies finques
Varies finques

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges 14-16-18

C 009 014

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:
Arquitectura popular - tradicional
Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU141
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeixen
Amb transformacions del s.XIX i XX
Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Tot i que no està inclòs en cap conjunt, té les mateixes similituds que del del carrer Sant Jordi

DESCRIPCIÓ:

Conjunt d'edificis entremitgeres d'estructura tradicional amb parets de càrrega i coberta de teula àraba a dues aigües

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En el plànol de 1852, ja apareixen aquestes edificacions. Segurament tenen origen a finals del
segles XVIII, principis del XIX amb transformacions posteriors

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Aquests edificis són testimoni dels ravals que s'anaven desenvolupant al voltant de la ciutat, al
llarg de les vies de comunicació

Elements:
Entorn de protecció:

Aquest conjunt estableix relació amb la masia de Can Pau Raba, del final del carrer

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels ravals

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels ravals

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges 14-16-18
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 009 014

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Pont del Remei

C 010 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C REMEI
C SANT PERE
X= 437798
Y= 4641579

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Pública
-

Superfície:
Sostre:

-

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Obra civil
BCIL
36959
Integral
Veure fitxa subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv
Espai públic

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Pont del Remei

C 010 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:

OC04

Estil:

Gòtic

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

segle XIV
Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)

Via de comunicació
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Espai fluvial del Méder

DESCRIPCIÓ:

Pont sobre el riu Mèder, actualment de cinc arcades. Té uns contraforts triangulars que servien de refugi als vianants
quan estava obert a la circulació. A la part nord encara hi ha el pou, del segle XIV, en canvi a la banda de migdia, a
causa de la construcció de la carretera de Setnfores, es van perdre dues arcades, l'altre pou, l'oratori dedicat a la Mare
de Déu del Remei i la creu de terme.
Històricament, al segle XIV, Vic s'estenia fora de les muralles cap a ponent amb els ravals de Sant Joan, i Sant Pere. El
desviament de la carretera de Barcelona a Vic per l'ordre del rei Jaume I de 29 de juliol de 1274 va provocar que
l'entrada a la ciutat a partir d'aquell moment fos pel carrer Sant Pere, enlloc del carrer Sant Francesc (antiga via romana).
D'aquí va sorgir la necessitat de la construcció d'un pont.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'obra va ser començada al voltant del 1324 i completada amb un pou a cada extrem i un oratori
a la part de migdia el 1373, també amb una creu de terme. En construir la carretera de
Sentfores, el pont va quedar mutilat

Arqueologia:

Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
A més d'una de les peces gòtiques més importants de la ciutat, és una mostra de l'arquitectura
gòtica civil, amb un valor històric considerable, ja que era l'antiga entrada a la ciutat des de
Barcelona. També és molt notable per la seva situació, que assenyala el final del carrer de Sant
Pere.

Elements:

Cal destacar encara l'existència del pou, com element que acompanya de forma continua una
ciutat en el que la presència d'aigua és constant.
Avui el pou està convertit en font.
Cal destacar el paviment que, encara que les peces han estat recol·locades, complementen el
conjunt.

Entorn de protecció:

Espai fluvial del Méder

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Pont del Remei
Grau de coherència:

C 010 000
si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

Criteris d'intervenció:

S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme, l'estructuració funcional i
l'estructura portant. Aquestes especificacions també fan referència al pou de la part nord.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la connexió amb el carrer de Sant Pere i respectar la visibilitat i els marges del
riu.

Usos permesos:
Usos prohibits:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Pont del Remei

C 010 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Cap del Pont del Remei

Ús actual
Ús originari

Via pública
Espai públic, carrer i obra civil

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Centre d'investigacions
arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Pont i carrer del Remei
Carrer del Remei amb Crta. De la Guixa
Desconeguda

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
CAP DEL PONT DEL REMEI: Amb les obres al barri del Remei, iniciades el mes d'octubre de 2009 han aparegut
part de l’arc i capçada del pont del Remei, per la part de migdia. El conjunt arqueològic està format per un pou i les
canalitzacions de desaigües i sobreeixidor del mateix així com els fonaments d'un antic empedrat en davallada cap
a la riera, situat just a l'arrancada de l'anterior rampa del pont gòtic. Seguint en paral·lel la vorera i paral·lel a l'antic
clavegueram de ceràmica amb revoltó de maó, construït a principis del segle XX, ha aparegut una base de material
en forma de rasa de pedra, construïda en paredat i morter-calç, que estotja un cilindre tubular ceràmic d'uns 10 cm
de diàmetre. Presumiblement es tractava conductor protegit d'aigua potable, del segle XVI-XVII. L'originalitat
d'aquesta instal·lació és que arriba amb un lleu descens en la direcció sud-nord, l'inici de la qual encara no s'ha
excavat però que té el seu final prop de la llera del riu. Portava aigua a un antic molí de la zona o venia del torrent
de Sant Jaume o traspassava l'aigua d'un pou més allunyat a través d'una sínia per tal de recuperar el nivell del pou
públic per al servei dels habitants del carrer del Remei o es tractava de la conducció d'aigua potable que assortia
una part de Vic des del molí del Clarà. La descoberta sota el mateix nivell de l'arrancada del pont, d'un ampli
empedrat en davallada cap al riu, suggereix un possible ús, previ a la construcció del pont. Podem pensar que si
l'ordre de reconvertir el carrer en la nova entrada del camí ral a la ciutat de Vic, signada per Jaume I l'any 1274,
tarda a executar-se (en el cas de la construcció del pont) pràcticament cinquanta anys, el primer lloc de pas pel riu
s'hauria habilitat provisionalment per una passera inferior, segurament més precària, però amb la infraestructura
suficient per a indicar i facilitar el lloc de pas del camí ral creuant el llit del riu. El pendent de l'empedrat, no seria res
més que la via d'apropament a la llera destinat facilitar el trànsit dels carruatges i evitant l'empantanegament o el
fangueig relliscós de les peülles dels animals que d'aquesta manera se'ls facilitava l'ascens a l'altra riba, sense
perills. La constatació d'aquesta hipòtesi s'hauria de comprovar -si fos possible- a l'altre marge del riu. Per iniciativa
del rei en Jaume, l'any 1274 s’establiria una nova entrada a la ciutat de Vic, diferent del primitiu accés a la ciutat pel
pont de Queralt i la Calla. La nova "stratta francisca", el camí que venint de Barcelona passava per Vic i menava cap
a França per la Vall de Bianya i el Coll d'Ares, entraria a la ciutat pel raval de ponent, pel carrer de Sant Pere. Però
el nou pont gòtic per a salvar la riera del Mèder en aquest punt, no s'iniciaria fins a l'any 1325 gràcies a un donatiu
personal de Bernat de Brull que deixà un llegat de 60 lliures per a l'inici immediat de la seva construcció. Com ens fa
veure Antoni Pladevall (Els vells ponts d'Osona; Revista Vic 1980) parlant d'aquesta obra civil, es tracta de “un dels
ponts més ferms i vistents de Vic" I encara afegeix: "Tenia un pou a cada banda, un petit oratori dedicat a la Mare
de Déu del Remei al seu extrem de migdia i una creu de terme a l'altre extrem. L'oratori del Remei és documentat
des de 1373 i ell va donar nom al pont, al carrer que es féu a la seva entrada. Més tard va ésser traslladada la
imatge i va donar nom al nou convent dels franciscans que es va construir al segle XVII a l'extrem del carrer. A
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Denominació

Codi de classificació

Pont del Remei

C 010 000

principis del segle XX se li varen mutilar dues arcades en fer la nova carretera de Sentfores o d'Avinyó i ha quedat
inservible a tot pas rodat a causa de les escales que calgué fer-li per accedir a ell pel costat del migdia ", que és
com es troba actualment. Cal dir que fins llavors, el camí per accedir a Sentfores (La Guixa) arrencava en
perpendicular des del carrer del Remei enganxat al mur de la paret nord del temple. D'aquí, resseguia la paret de
tàpia de l'horta Canellas i finalment sortia a camp obert després traspassant prèviament (entre els anys 1875 al
1910) la via del tren en direcció al Griell i Sant Llorenç de Boada. Un carrer que havia estat l'entrada habitual de
vianants, carruatges, ramaderies i també bòvids menats a peu des del Lluçanès, per al correbou de Vic. Hi havia
l’oratori al cap del Pont, dedicat a la Verge del Remei. Fou edificat el 1373, i significà, juntament amb una solemne
creu de terme i dos pous, l’un a cada cap del pont, l’acabament del conjunt de Pont del Remei. El 1551 es va
ampliar la construcció de l’oratori, amb una capella dedicada a la Mare de Déu del Remei. A principis del segle XVII
s’hi varen establir els framenors, que tornaven a Vic després d’estar establerts al monestir de Sant Tomàs de
Riudeperes. Hi establiren la infermeria i l’hospici. A partir del 1623 establiren el convent més enllà del Pont, on hi ha
l’actual església parroquial. CARRER DEL REMEI: Carrer medieval fora muralla crescut com a resultat de la
construcció del Pont del Remei. Constituïa una nova via d'accés a la ciutat per la banda de migdia i donava al Portal
de Malloles essent la continuació del carrer de Sant Pere vers a migdia. A partir d’aquests portals ben aviat
aparegueren els ravals o barris a tocar del camí que sortia fora de la ciutat. En aquest cas el raval de Sant Pere a
tocar del pont del Remei (any 1251) que es va estendre més enllà del mateix riu. PONT DEL REMEI: El pont del
Remei és un pont gòtic construït a l'extrem del carrer de Sant Pere per donar pas al nou camí ral de Vic a
Barcelona, modificat per decret del rei Jaume I del 1274. Es troba també sobre el Mèder, prop de les hortes de
Letrans. Fou construït entre els anys 1324 i 1327. És un pont ample i esvelt, de cinc arcades, ja que es perdé un
parell per la banda del carrer del Remei. Els pilars tenen reforços triangulars, que a l'extrem superior s'integren al
pont, i formaven una mena de refugis per als vianants quan el pont era obert al trànsit rodat. Tenia un pou a cada
extrem, i un oratori dedicat a la Mare de Déu del Remei a l'extrem de migdia. Prop d'aquest oratori, construït el
1373, s'establiren tres segles més tard els franciscans, que per això prengueren el nom de frares del Remei. Al
segle XVIII construïren un convent nou i una església dedicats al Remei, a l'altre extrem del carrer, que han subsistit
fins avui dia. L'obertura de la carretera de Sentfores, arran del riu, a la banda de migdia, féu mutilar notablement el
pont, al qual avui dia s'accedeix mitjançant unes escales. La resta es manté sòlida, i encara és utilitzat pels
vianants. Molt a prop es van trobar les restes d'un ungüentari d'època romana. Anomenat prèviament Pont del
Pedrís, fou construït per Jaume I en ple segle XIII (1247), per tal de desviar l'entrada a la ciutat des de Barcelona
cap al Portal de Malloles. Així es substituïa l'entrada pel Pont i Portal de Queralt, que queia dins la partida del Bisbe.
El 1324 es fa el pont actual. A l'extrem del pont pel carrer del Remei, s'hi fa un petit oratori. L'oratori del Pont dedicat
a la Mare de Déu del Remei. El 1617 fou molt malmès per un aiguat. El 1912 es destrueix una arcada per obrir la
carretera de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer. Aquesta decisió va portar forces polèmiques en l’àmbit ciutadà.
Intervenció arqueològica dirigida per Joan Casas, Arkeolik.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::
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Denominació

Codi de classificació

Pont del Remei
JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.188-189, 231. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA,
M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 111. NOGUÉS, J. (2009). Memòria de
l'excavació arqueològica al carrer del Remei, Vic. Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya. SALARICH, J
(1854). Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic, p.239-240. SURIYACH, M. (1985). Pla
especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles. Pla especial d'arquitectura en
les façanes de part d les Rambles. Ajuntament de Vic. C-270.
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Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges

C 010 028

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C REMEI 28

Coordenades UTM:

X= 437782
Y= 4641559

Dades Cadastrals:

7817214DG3471N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24584
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

728 m2
671 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges

C 010 028

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformació de 1914
Època moderna (Segles XVlll)

EU142
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica, amb un eix de simetria central. Té proporcions verticals i fa servir la variació de mides en
obertures i balcons amb l'alçada. Queda rematada per un coronament a manera de barana amb formes lliures i sinuoses
pròpies delmodernisme. La llosana dels balcons és de pedra, les baranes i les reixes són de forja complexa; els
ornaments i acabats de façana són estucats
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Possibles edificis originaris de final del segle XVIII, però tal com està actualmentés del 1914.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici, construït en plena maduració del modernisme, és una de les obres més interessants
d'aquest estil produïdes a Vic, sobretot per l'elegància de l'acabat superior.

Elements:

Cal destacar la part superior de l'edifici, les baranes de forja complexa, les reixes de la
plantabaixa i els esgrafiats que caractertizen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges

C 010 028
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer del Remei, 37

C 010 037

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C REMEI 37

Coordenades UTM:

X= 437811
Y= 4641554

Dades Cadastrals:

7917125DG3471N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
R2a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Carrer del Remei, 37

C 010 037
ZA48

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer del Remei, n.37

Ús actual
Ús originari

habitatge
Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Empresa

Estat de conservació:

Destruït totalment

Carrer del Remei, n.37
sota paviment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Les reformes a la finca n.37 del carrer del Remei van motivar un seguiment arqueològic que ha tingut per objectiu
documentar nivells estructurals de la casa pertanyents a l'època moderna, a nivell de fonaments i estratigrafia.
També s'han recuperat nivells previs associats a espais de conreu.

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Carrer del Remei, 37
Criteris d'intervenció:
Documentar les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors culturals,
patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

ALBERCH, P. (2016). Informe preliminar dels treballs al carrer del Remei, 37 de Vic. Ajuntament de Vic

Codi de classificació

C 010 037

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Remei

C 010 040

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C REMEI 40
C BISBE STRAUCH
X= 437775
Y= 4644512

Dades Cadastrals:

7815801DG3471N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
Varies

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24578
Conservació
BIPCC
Veure fitxa del subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

1798 m2
1526 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Remei

C 010 040

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Manuel Gausa i Raspall, arquitecte
L'edifici actual és del 1958
Època moderna (Segles XVlll)

MH30
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

L'edifici és d'una sola nau i resta per acabar tant la façana com l'interior. És construïda amb lleves de pedra i carreus ben
tallats al angles. Alguns sector són d'obra vista. L'estat de conservació és ben bo.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana presenta una estructura barroca de manera que el capcer és sinuós. Marcada amb cornisa de pedra i amb
petits pinacles a l'extrem de les volutes. A la part baixa de la façana s'hi obren tres portals d'arc de mig punt sostinguts
per pilars que condueixen a un atri, el qual s'accedeix mitjançant les escales. Damunt els portals hi ha una fornícula
sense imatge, amb una finestra a cada costat. Al damunt hi ha un òcul bastant gran i tancat amb vidres i a sobre un altre
de més petit.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La primera església fou començada el 1743 i inaugurada el 1753. Fou derruïda el 1936 i
reconstruïda a la postguerra.
L'antiga església dels Franciscans del Remei, obra de J. Morató, s'inicià el 1743 i s'inaugurà el
1753 en substituir la capella primitiva situada a tocar el pont, per emplaçar-la al lloc actual, on va
romandre fins el 1936, ja que el 12 de juliol d'aquell any s'incendià.
L'any 1958 s'hi construí l'edifici actual, obra de l'arquitecte M. Gausa, que roman inacabada. El
barri del Remei originat a rel de l'antic convent dels Franciscans ha quedat unit a la ciutat de Vic

Arqueologia:

Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
La façana de l'edificació és interessant com a testimoni de l'antiga església del Remei
enderrocada l'any 1936, i per això és important, tant històricament com arquitectònicament, per a
l'estudi de l'evolució de l'arquitectura religiosa a Vic al segle XVIII.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració dins l'ambient del conjunt que el contextualitza,
i el fet que juntament amb esglésies de les dels creixements itinerants, actuen com una xarxa de
fites, que doten de significat històric al paisatge urbà.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Remei

C 010 040

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica de la façana principal i els
elements considerats i s'ha de respectar els materials, la textura i el cromatisme.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici i qualsevol intervenció ha de tenir en compte la
continuïtat del conjunt i la seva coherència

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Remei

C 010 040

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Convent i església del Remei

Ús actual
Ús originari

Edifici religiós i equipaments
Església parroquial

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
Centre d'investigacions
arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

AE19

C/ del Remei, 42
Desconeguda

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics

Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Les restes visibles són una església parroquial contemporània. En origen s'atribueix l'edifici a la comunitat de
franciscans, que havien deixat Vic per a traslladar-se a Sant Tomàs de Riudeperes, i que hi van retornar el 1624
establint-se a la capella de la Mare de Déu del Remei. Va ser destruïda el 1936 i reconstruïda el 1958. El convent
antic fou enderrocat, i es construí un pis nou de reduïdes dimensions. La resta del convent és un solar. Els tipus de
restes trobades són una església, capelles i dependències conventuals. Els franciscans a la ciutat de Vic han sofert
diferents trasllats: el 1225 es troben al barri de Santa Eulàlia, passen al Carrer de Sant Francesc, posteriorment es
traslladen al convent de Sant Tomàs de Riudeperes, des del 1623 ocupen la zona actual del Remei. El 1743 es
començà l’església que es consagrà el 1753. Fou desamortitzada i convertida en caserna de cavalleria. El 1867 fou
cedida al bisbe, i el 1878 va tornar a ser ocupada pels franciscans. Enderrocada el 1936 durant la guerra civil, fou
reconstruïda el 1958. Notícia periodística per confirmar:”Monumento arqueológico: Hemos oído decir que en el
exconvento del Remedio, hoy día habilitado para seminario de esta diócesis, se ha encontrado ultimamente un
juego de naipes fabricados en el año 800. Si así es, no deja de tener importancia un descubrimiento de este género,
ya por lo original del hallazgo, ya también por la respetable fecha que se remonta esa verdadera preciosidad
arqueológica.” Eco de la Montaña, n.497. (8.9.1867) p.3.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Remei

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vich i la seva història. Barcelona p.270, 271, 389. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA,
M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 74. SALARICH, J. (1854). Vich, su historia, sus
monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic p.239-240 Eco de la Montaña n.497. Vic (8.9.1867) SURIYACH, M. (1985).
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles. Pla especial
d'arquitectura en les façanes de part d les Rambles. Ajuntament de Vic. C-10.

C 010 040

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Església del Remei
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.
PLADEVALL, A. 1981. “Vic”, Gran Geografia Comarcal de Catalunya: Osona i el Ripollès. Barcelona.

Codi de classificació

C 010 040

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Crta de Roda 12

C 011 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA RODA 12

Coordenades UTM:

X= 438730
Y= 4642495

Dades Cadastrals:

8826223DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3b
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carretera de Roda:
Prop del nucli agrupat principal, es podien originar altres
petits nuclis originats per algun tipus de focus concret i
relacionat amb el nucli principal a través de camins. Aquest
en concret es va produir com a continuïtat al c/ de Santa
Joaquima i es va consolidar amb tallers i petites industries

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

398 m2
511 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Crta de Roda 12

C 011 012

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU143
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels ravals

DESCRIPCIÓ:

Edifici en cantonera amb estructura de parets de càrrega i coberta de teula àrab a quatre vessants.
El cos principal bàsicament és quadrat, amb diferents eixos de composició, balcons i tribuna, amb un ràfec de colls de
fusta treballats.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
La tribuna no formava part del cos original i es considera que està exlosa dels criteris
d'intervenció. S'admet el seu enderroc.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels ravals

Usos permesos:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Crta de Roda 12
Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 011 012

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Crta. de Roda 31

C 011 031

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA RODA 31

Coordenades UTM:

X= 438766
Y= 4642660

Dades Cadastrals:

8728711DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+torre

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carretera de Roda:
Prop del nucli agrupat principal, es podien originar altres
petits nuclis originats per algun tipus de focus concret i
relacionat amb el nucli principal a través de camins. Aquest
en concret es va produir com a continuïtat al c/ de Santa
Joaquima i es va consolidar amb tallers i petites industries

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

462 m2
727 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Crta. de Roda 31

C 011 031

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU144
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels ravals

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres de planta baixa i un pis, amb un volum d'una torre, situada sobre l'eix de simetria de la façana.
La coberta és de teula àrab bàsicament a dues vessants. El coronament és amb un ràfec de colls de fusta i entrebigat
arrebossat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
És un exemple i un testimoni de l'arquitectura del conjunt històric arquitectònic de la carretera de
Roda, que amb la transformació constant, actualment gairebé ha desaparegut

Elements:

Cal destacar l'altura de la planta baixa, la simetria remarcada per la torre i els balcons i les seves
baranes que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels ravals

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de la Crta. de Roda 31
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 011 031

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Antiga fàbrica de la Carretera de Roda

C 011 041

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA RODA 41

Coordenades UTM:

X= 438809
Y= 4642731

Dades Cadastrals:

8829304DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SE
Sense ús

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carretera de Roda:
Prop del nucli agrupat principal, es podien originar altres
petits nuclis originats per algun tipus de focus concret i
relacionat amb el nucli principal a través de camins. Aquest
en concret es va produir com a continuïtat al c/ de Santa
Joaquima i es va consolidar amb tallers i petites industries

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

2152 m2
464 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Antiga fàbrica de la Carretera de Roda

C 011 041

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - industrial

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EI01
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Taller / industria
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada sobre l'eix de la Carretera de Roda, era una via que formava part d'un conjunt amb teixit
industrial que s'ha transformat i actualment només resten pocs d'aquells tallers/indústria.

DESCRIPCIÓ:

Edifici industrial de cos rectangular exent amb coberta de teula àrab, a bàsicament dues vessants. El caraner és paral·lel
a la façana llarga i perpendicular a carrer, que en arribar-hi es bifurca i genera una petita vessant.
Consta de planta baixa i pis, amb estructura lliure de grans llums.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són bàsicament planes amb les obertures agrupades per eixos. La façana principal és simètrica respecte
un eix central, amb una petita diferència entre una porta d'entrada de vianant i una finestra. Sobre l'eix es situa una gran
portalada, dues finestres balconeres i un balcó a planta primera. Les obertures situades sobre aquest eix central estan
emmarcades amb obra vista, al igual que les cantonades i una cornisa sota el ràfec. La resta de les façanes són
arrebossades.
El coronament és un ràfec de colls de fusta amb entrebigat de fusta. Els colls estan perfilats a l'extrem. La relació que
estableix el ràfec amb el joc del carener i la petita vessant, doten de caràcter la façana principal.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Mitjans del segle XX amb modificacions

Arqueologia:

Veure àmbit corresponen

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És un element interessant com a vestigi del passat industrial d'aquesta via de la ciutat.

Elements:

Cal destacar el ràfec, la gran portalada i els emmarcaments d'obra vista.

Entorn de protecció:

Per entrendre l'edifici cal destacar els passos laterals, algun d'ells avui gairebé ofegat, i l'espai
posterior.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
L'edifici s'ha protegit parcialment considerant que és un edifici interessant per conservar-se i al
mateix temps és una oportunitat de transformació per la situació a on es troba.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Antiga fàbrica de la Carretera de Roda

C 011 041

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum i l'estructura portant, i s'ha de respectar l'essència del passat
industrial

Entorn de protecció:

Entorn: S'han de mantenir els passos laterals, i a la mesura que sigui possible, ampliar el més
estret.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica de la Vicca

C 011 066

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA RODA 66

Coordenades UTM:

X= 438898
Y= 4642764

Dades Cadastrals:

9129828DG3492N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1 / PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R4h
Industrial

CONTEXT URBÀ:

Elements i edificacions puntuals: Són aquelles edificacions
que formaven part d’un conjunt o una àrea homogènia i,
fruit de la transformació, ara resten com a testimonis de les
diferents capes històriques de la ciutat, i ja sigui pel seu
valor artístic, constructiu, social o perquè expliquen un fet
històric, han passat a ser elements excepcionals i que cal
destacar i valorar.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

8293 m2
11166 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica de la Vicca

C 011 066

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - industrial

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EI02
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Industrial
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada sobre l'eix de la Carretera de Roda, era una via que formava part d'un conjunt amb teixit
industrial que s'ha transformat i actualment només resten pocs d'aquells tallers/indústria.

DESCRIPCIÓ:

Conjunt industrial format bàsicament per tres cosos rectangulars, un d'ells és el que fa front a la carretera de Roda, i els
altres estan col·locats perpendicularment a aquests.
El cos que fa front a la carretera de Roda és un cos prim, està cobert amb teula àrab a quatre vessants, en el que sobre
la porta d'entrada es genera una espècia de mitja llacuna per realçar la porta i l'eix de simetria.
Els altres dos cossos, molt més amples, estan coberts amb teula àrab a dues vessants.
S'hi han afegits altres cosssos, a la part est, amb altres materials i tipologies estructurals.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, arrebossades i amb obertures sense emmarcaments. Aquestes estan organitzades per eixos
de composició. La façana principal està organitzada a partir d'un eix central, a on es situa la llacuna de coberta, la gran
porta de ferro treballada, amb les dues portes laterals de vianants, avui parcialment tapiades. Aquest eix, que es
transforma en una part de façana, no és del tot simètric i divideix la façana en una part esquerra que té planta baixa i
dos pisos, en el que les obertures són més petites i més urbanes; i una part dreta que té planta baixa i un pis, en el que
les obertures són més grans i de caire industrial. Aquestes finestres són les que presenten els cossos posteriors d'una
sola planta.
Tota la façana presenta un sòcol de pedra de 70-80cm i una petita cornisa sota el ràfec, que unifica tota les parts i la fa
entendre com una sola peça. El coronament està resolt amb colls de fusta vistos amb un petit treball a l'estrem, i
l'entrebigat està arrebossat al igual que la façana.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segle XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És un element interessant com a vestigi del passant industrial d'aquesta via de la ciutat.

Elements:

Cal destacar la composició de la façana principal, amb la part central de l'eix i els seus elements
(emmarcament, porta de ferro, llacuna) i el ràfec, són elements que caracteritzen l'edifici

Entorn de protecció:
Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica de la Vicca

C 011 066
Rehabilitació o millora
Consolidació
L'edifici s'ha protegit parcialment considerant que és un edifici interessant per conservar-se i al
mateix temps és una oportunitat de transformació per la situació a on es troba.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum i l'estructura portant, i s'ha de respectar l'essència del passat
industrial

Entorn de protecció:
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica de Can Bauman

C 011 070

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA RODA 70

Coordenades UTM:

X= 439007
Y= 4642833

Dades Cadastrals:

9129801DG3492N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2 / PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEd
En transformació

CONTEXT URBÀ:

Elements i edificacions puntuals: Són aquelles edificacions
que formaven part d’un conjunt o una àrea homogènia i,
fruit de la transformació, ara resten com a testimonis de les
diferents capes històriques de la ciutat, i ja sigui pel seu
valor artístic, constructiu, social o perquè expliquen un fet
històric, han passat a ser elements excepcionals i que cal
destacar i valorar.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

21179 m2
14386 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica de Can Bauman

C 011 070

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:
Hueco SA, amb col·laboració de Miguel Fisac Serna, arquitecte
Arquitectura del moviment postmodern

EI03
Industrial
Regular

Època contemporània Segles XX
A partir de 1967
Altres riscos
La materialitat del l'edifici de fomigó vist antic (pobre) i l'armadura amb poca cobertura són factors
Situat sobre l'eix de la Carretera de Roda, era una via que formava part d'un conjunt amb teixit
industrial que s'ha transformat i actualment només resten pocs d'aquells tallers/indústria.
L'edifici en part alineat a carrer lateral i en part, reculat respecte la carretera de Roda, generant
un espai previ d'accés a les oficines i també en el que seria l'antic moll de descàrrega.

DESCRIPCIÓ:

Conjunt d'edificacions de caràcter industrial, que formen part del conglomerat industrial de l'antiga fàbrica de Colomer
Munmany. Les edificacions a protegir, obra de Miguel Fisac són: el cos d'oficines, de PB+2, un cos de fàbrica de tres
crugies amb un porxo sobre el moll de descàrrega, el volum que conté l'escala i la ximeneia. Estructura porticada de
formigó armat, amb murs perimetrals també de formigó. Els sostres de la nau fabril i de moll de descàrrega són cobertes
amb les "bigues os" bigues prefabricades de formigó dissenyades per Miguel Fisac. Les cobertes són planes, de planxa
metàl·lica.
Cos d'oficines: Façanes de formigó i vidre, amb finestres longitudinals que ressegueixen tota la façana, amb fusteries
amagades en el formigó dels ampits.
Les peces prefabricades de formigó foradades en format dovella i postensades que van ser utilitzades en aquest conjunt
són la peça Sigma per la construcció de cobertes de fins a 17m de llum entre pilars; la peça Trapezi per la construcció
de forjats de 16 a 20m de llum segons la càrrega útil; i la peça Pato de marquesina que pot arribar a formar voladius de
fins a 8m.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façana de ponent: Superfície plana de formigó tallada pel porxo que conté el moll de descàrrega, i rematada pel volum
paral·lepipèdic del cos de l'escala, de força més alçada. Aquest volum és amb façana de formigó i peces de vidre
emmotllat (pavés) incrustades, a mode de trama, que permeten el pas de la llum i que proporcionen una escala humana
a una façana que per dimensió i textura és d'escala grossa.
Façana de llevant: és tota opaca, de formigó. Sembla que hi devia haver hagut unes finestres rodones, actualment
tapiades. Materials de formigó i vidre.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'any 1967, Ernest Bauman, empresari de cortits encarrega a HUECO SA el projecte sencer de
la fàbrica, construïda en sistema constructiu de prefabricat de formigó posttensat. Aquesta
construcció va ser com el llançament de sortida de HUECO SA.
Serà més tard, quan l'empresa de Can Bauman passa a formar part del Grup Colomer

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

Al voltant de 1967, un grup català afincat a Vic, de gran força en el sector del curtit, decideix
emprendre una iniciativa en el camp de l'edificació, la societat es va anomenar HUECO SA, i el
seu principal promotor era Andreu Colomer.
Andreu Colomer pertany a una saga d'empresaris de curtits des del segle XVIII que es coneix
com el Grup Colomer. El 1967 el Grup es troba en ple deservolupament a nivell internacional,
obrint fàbriques al Japó, Sudan o Brasil. Per fer front a les necessitats desenvolupen un equip
tècnic integrat bàsicament per enginyers que s'encarreguen del projecte i execució de les
fàbriques aixó com del posterior manteniment. Les fàbriques es fan per un sector molt concret i
les necessitats són per tant similars i conegudes pels tècnics.
El jefe del departament tècnic era Antoni Casacoberta, enginyer aeronàutic, que habia realitzat
els estudis a Madrid amb Carles Barredo i que coneixia l'abast dels sistemes de postensat.
D'aquesta manera, el 1967, Colomer decideix emprendre un model expansiu que permeti
construir fàbriques amb les seves necessitats de pòrtics de 16 metres de llum sense haver
d'utilitzar estructures metàl·liques, ja que l'ambient salí del treball dels curtits en resulta massa
agressiu.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica de Can Bauman

C 011 070

Així que l'equip tècnic no dubte a utlitzar els mitjans de l'enginyer Baredo per executar les obres
del Grup. I és a través de Barredo, que es contacta amb l'arquitecte Miquel Fisac, d'aquesta
manera es forma el que s'anomenaria HUECO SA.
Així doncs, HUECO SA neix amb el propòsit d'investigar solucions basades en peces buides per
l'execució de bigues fetes per dovelles i postensades. A partir d'aquí, gestionar totes aquestes
patents per vendre-les a una altra empresa de prefabricats o comercialitzar-les directament. La
investigació agafava totes les fases, des del projecte i disseny de les peces, a l'execució de les
mateixes, sotmeses a estrictes mecanismes de control de qualitat, per finalment dirigir el seu
montatge i posta en obra.
Una altra peça clau per l'engranatge de HUECO SA, va ser la fabricació de les peces que va
comptar amb Julià Arumí, prefabricador de Vic, que no només es va sumar a la iniciativa sinó
que va adapatar la seva fàbrica en el que seria un model per la prefabricació d'aquestes peces.
VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
L'obra de Fisac té interès per la seva expressivitat plàstica, la imponent presència de les façanes
de formigó, i l'ús de les "bigues os", que tot i les patologies que han patit, foren una interessant
aportació a la prefabricació de bigues per cobrir grans llums. Cal destacar l'excepcionalitat del
sistema estructural no només com un valor tècnic, sinó també com un testimoni social, ja que va
implicar el compromís de molts tècnics i també de l'empresa de prefabricats Julián Arumí, que
és qui va desenvolupar la fabricació.

Elements:

Cal destacar tots els elements de formigó vist posttensats (siguin de forjat, de coberta o voladiu
que es conservin), les façanes de formigó i vidre, l'escala de les oficines i la ximeneia.

Entorn de protecció:

L'espai previ a les oficines i el moll de descàrrega té el valor d'augmentar la seva presència i
dotar-la de més prespectiva.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació
En el projecte de rehabilitació, qualsevol element de posttensat caldrà estudiar-lo per deixar-lo
visible.
S'han de recuperar els vidres originals del cos de les oficines de manera que no tinguin l'efecte
mirall i d'opac que tenen actualment.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, l'estructura de suport i el material.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir l'espai lliure situat davant de les oficines i del moll de descàrrega, la visibilitat
de la ximeneia i dels elements definits en les façanes.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc

C 012 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT FRANCESC s/n

Coordenades UTM:

X= 438377
Y= 4641902

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta
Varies

Altres noms:

La Calla

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Conjunts
BCIL
Ambiental
Veure les fitxes de subsòl i les
d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv
Varis, habitatges i via pública

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc

C 012 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Varis

C10
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Camí ral convertit en carrer
Estructures existents
Regular

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
Transformació des del s.XIV fins al s.XIX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt del creixement itinerant

DESCRIPCIÓ:

A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals que conduïen a les portes
de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant
Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de Queralt.
La història del carrer de Sant Francesc es remunta a la traça de l'antiga via romana, i per tant forma part de la xarxa
bàsica de camins que van estructurar la formació de la ciutat de Vic. Varis edificis es van localitzar en aquest raval que
van actuar de motor per l'assentament, com és el Convent dels Framenors, l'església de Sant Bartomeu, l'hospital del
Cloquer, que més endavant es va consolidar com a Sant Jaume dels Malalts, que es va reubicar.
Veure la descripció detallada en la fitxa que continua del subsòl amb el subcodi ZA49.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Romà indeterminat i mediveal indeterminat

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
A més de ser un creixement itinerant, és un testimoni social d'un barri

Elements:
Entorn de protecció:

La repetició de la tipologia edificatoria original i la traça del carrer caracteritzen el raval.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
El tipus d'intervenció dependrà del conjunt del que forma part i de cada edificació en concret.
Veure cada una de les fitxes.
Criteris d'intervenció:
Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la coherència del conjunt del carrer, i també la dels creixements itinerants.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc
Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 012 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Memòria a les víctimes de l'aiguat de 1863
Carrer St Francesc/ Carrer Soledat

Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements escultòrics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'aigüat de 1863 va inundar i destruir cases de la zona del carrer de Sant Francesc (veure plànol adjunt). Van morir
més de 50 persones. L'any 1913 es inaugurar aquest monument en memòria a les víctimes i es va emplaçar davant
de les adoberies. L'any 1972 es va traslladar al carrer de la Soledat.

Descripció:
Sobre un pedestal de pedra picada i treballada amb carreus regulars, s'erigeix un monòlit quadrangular que acaba
amb quatre creus tallades al bloc de pedra i ornamentada amb fistons i sanefes de motius vegetals de ferro. Hi ha
adherida a una cara la inscripció següent: "Pic memoria que la ciutat de Vich dedica a les victimes del terrible
ayguat de 8 de octubre de 1863. MCMXIII"
Les creus ens informen que es tracta d'un monument mortuori. Els elements de ferro amb fistons i sanefes amb
motius vegetals aporten el punt de delicadesa a la pesadesa d'un volum compacte i tancat, interioritzat i sobri, tal
com es demana a un monument en memòria a unes víctimes.
És un element instal·lat a la Ciutat com a monument històric-artístic i/o testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització escultòrica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació, la visibilitat i l'entorn que ocupen en els espais públics o particulars.
En cas de canvi d'emplaçament per remodelatge dels espais on estan emplaçats, s'haurà de realitzar una proposta i
ser acceptada pel Patronat de la Ciutat Antiga .
Informació complementària::

C 012 000
EE06

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc

C 012 000
AE20

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Convent de Framenors, Franciscans

Ús actual
Ús originari

Habitatges
Convent, hospital i església

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
No s'hi ha realitzat cap
intervenció arqueològica

Estat de conservació:

Destruït totalment

Raval de Sant Francesc
Carrer de Sant Francesc
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Catalunya vella sotmesa als carolingis, Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona
Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana
Descripció de bé:

Descripció específica:
CONVENT DE FRAMENORS, FRANCISCANS: Convent i església del que no es coneix l’emplaçament de les seves
restes arquitectòniques i dependències conventuals. Junyent situa aquest conjunt a la meitat del carrer de Sant
Francesc. El 1225 els franciscans arriben a Vic, i suposadament s'estableixen al raval de Santa Eulàlia; d'allí, abans
de finals del mateix segle, el 1235, passaren al carrer de Sant Francesc, on hi bastiren un convent. Un document de
la Cúria Fumana (ACV-Vic testaments 1262-1263 n.9, 1 de desembre de 1262) parla de la construcció dels arcs de
l'Església. Se'n volien construir 10, però per problemes econòmics només se'n van fer 7 (Webster, jr. 1987: 203).
L'església tenia diversos altars: Sant Joan, Sants Gabriel i Simó, Sant Antoni i Francesc, Sant Pere, Verge Maria,
Beat Oliba, i les capelles de Sant Eloi i Sant Honorat, Sant Lluís i Santa Llúcia (Webster, jr. 1987: 206). L'església
era d'una sola nau amb capelles als costats i precedida per un pòrtic, similar en estructura a l'església de la Mercè.
El 1317 s'edificava el claustre, el campanar de l'església es construí el 1344; la construcció de les capelles s'acaba
vers el 1386). Entre les dependències es parla d'una infermeria (ACV Cúria fumada, Testament 1348-1358; f.7
27.6.1348). Les dependències conventuals, que s'obriren al voltant del claustre, serviren de residència durant les
estades dels reis a Vic. El 1563 o 1570 els franciscans abandonaren la ciutat i s'instal·laren al monestir de Sant
Tomàs de Riudeperes, en el lloc que també hi havia els canonges augustinians. L'edifici fou ocupat pels dominics
fins al 1654. Més tard els franciscans retornen a Vic, establint-se a la capella de la Mare de Déu del Remei, prop del
pont de la Riera. El conjunt fou destruït, aquest mateix any, amb tots els edificis dels ravals de Vic, a causa de la
guerra dels Segadors.

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

BRACONS, J. (1983). Catàleg de l'escultura gòtica del Museu Episcopal de Vic: 16 i 30. JUNYENT, E. (1976). La
ciutat de Vic i la seva història: 123. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia
Urbana de Vic. Fitxa n. 65. WEBSTER, JR. (1987). "L'art gòtic i els framenors segons alguns documents de
Barcelona i de Vic" a Ausa XII: 203-208. Reestudiat per Webster, JR. (1987).

C 012 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Hospital del Cloquer

Ús actual
Ús originari

varis<br>
Hospital

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
No excavat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Hospital de Sant Bartomeu
Carrer de Sant Francesc
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals que conduïen a les
portes de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb i els inicis de la Calla. En aquest darrer
es desenvolupà al llarg del camí a Barcelona, construint-se al segle XIII. L’hospital estava situat en una de les
sortides de l’antiga ciutat romana. El 1217 Arnau de Cloquer funda l’hospital a la sortida de la ciutat, a l’altre cap del
Pont de Queralt. També al 1240 el mateix Arnau de Cloquer dóna l’hospital en el seu testament annex, a l’hospital
d’en Cloquer hi havia l’església de Sant Bartomeu fundada el 1206 i dedicada el 1246. L’església tenia cementiri per
als malalts que morien a l’hospital. El 1617 l’aiguat va malmetre molt l’edifici, que fou enderrocat el 1838. Algunes
fonts situen aquest edifici prop de la capella de Sant Jaume dels Malalts. La troballa de materials i enterraments en
el decurs de la construcció de l'adoberia del Sr. Fargas també van permetre proposar la localització d'aquest
hospital més a l'inici del carrer.

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

JUNYENT, E. (1975-79). "L'aiguat del 1617 a Vic" a Ausa VIII Vic p. 149-151JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vic i
la seva història. Barcelona p.87OLLICH, I (1975-79). "Les entitats eclesiàstiques de Vic al segle XIII" a Ausa VIII, Vic
p. 90-101.PLADEVALL, A (1983). "L'hospital de Vic" a Revista Vic 1p s/n PLADEVALL, A; BENET, A; ADELL, JA
(1986). Catalunya romànica. Vol III Osona II. Barcelona p. 678. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C.
(1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 95.SALARICH, J (1854). Vich, su historia, sus monumentos, sus
hijos y sus glorias. Vic p. 256.
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer de Sant Francesc s/n

Ús actual
Ús originari

Via pública<br>
via pública altres.

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Carrer de Sant Francesc
sota paviment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
El carrer de Sant Francesc forma part de la xarxa bàsica de camins que van estructurar la formació de la ciutat de
Vic. El carrer que segueix el traçat de la via romana d'accés a la ciutat des de migdia, com demostra la presència de
la necròpolis de Can Colomer Munmany, via que perdura durant l'Edat Mitjana i, segons alguns autors, caldria
relacionar-la amb la "strata francisca" dels documents. Carrer contemporani que comunica la ciutat antiga a través
del Pont de Queralt. Les restes arqueològiques es troben en força mal estat de preservació tot i que es documenten
diversos edificis singulars a tot el carrer. Al segle XIII hi ha documentat el Convent dels Framenors que no ha estat
localitzat. Del 1225 al 1570 l'ocupen els dominics fins al 1654 que s'enderroca com tots els edificis fora muralles.
Aquest raval fou el primer a desenvolupar-se al llarg del camí de Barcelona, que començava a la sortida del portal
de Queralt, ja construït al segle XI. Aquest raval el va consolidar el 1206 per la construcció de l’església de Sant
Bartomeu, situada al principi del carrer tocant al pont, en l’edifici on més antigament s’acolliren leprosos i per la
fundació el 1217 de l’hospital de Sant Bartomeu o d’en Cloquer (impulsat per Arnau de Cloquer). Més endavant
l’hospital es consolidaria al costat de la capella de Sant Jaume dels Malalts. En aquest indret on hi hauria l’hospital
de Sant Bartomeu es documenta també la troballa d’enterraments i material arqueològic, en el decurs de la
construcció de l’adoberia del Sr. Fargas. El 1279 els framenors, orde fundada per Sant Francesc, deixen una
capella prop del raval de Santa Eulàlia per construir al carrer de Sant Francesc un convent on també més tard
construirien una església. El 1570 els franciscans abandonaren la ciutat i s’instal·laren al monestir de Sant Tomàs
de Riudeperes. L’edifici fou ocupat pels Dominics fins al 1654. L’any 1274 Jaume I ordenà la construcció d’un nou
accés a la ciutat pel carrer de Sant Pere, desviant l’accés principal. L’església que els framenors havien començat al
carrer de Sant Francesc es va acabar amb les almoines i deixes testamentàries dels fidels, sobretot dels que es
feien enterrar al costat del convent que es desenvolupà al costat del claustre i que s’edificà el 1317. La nau de
l’església anava precedida per un pòrtic i flanquejada per un campanar, que es construí el 1344. A mitjan segle XV a
Vic apareixen capelles als portals de la ciutat, gairebé totes elles dedicades a imatges de la mare de Déu, i en el
cas de l’entrada del pont del carrer de Sant Francesc hi havia la capella dedicada a la Mare de Déu de la visitació.
Al segle XVI es produïren brots de pesta, anomenada morbo i es construí el segon circuit emmurallat per prevenir la
ciutat. Tots els ravals tenien les portes d’entrada l’exterior, una de les quals situada prop del portal del pont de
Queralt. El 1654 durant la Guerra dels Segadors, Joan d’Àustria convertí la ciutat en plaça fortificada i ordenà
l’arrasament dels seus ravals comportant la desaparició de l’església i convent de Sant Francesc. El 1838
s’enderrocà l’antic hospital de Sant Bartomeu o d’en Cloquer i el 1848 es va construir l’església del Roser al carrer
de Sant Francesc. Poc després el 1863 una forta inundació provocà l’enderrocament de molts edificis d’aquest
carrer. Ja al segle XX s’hi va establir l’empresa Colomer Munmany. El projecte de remodelació i modernització de
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Denominació

Codi de classificació

Raval del carrer de Sant Francesc

C 012 000

les infraestructures bàsiques del carrer realitzat el 1992 per Imma Mestres i Josep Pujades van implicar un rebaix
del subsòl que va fer necessària la intervenció a causa de la riquesa històrica del carrer i especialment per la seva
tradicional relació amb la via romana d’entrada a la ciutat d’Auso. Als anys 1907-1909 hi ha documentada una
primera pavimentació del carrer que havia malmès les estructures anteriors. El paviment de llambordes es va
construir després de la guerra civil de 1936-1939. Els mateixos veïns recorden que amb anterioritat a les dates el
carrer era de terra batuda. Els rebaixos posaren de manifest una antiga xarxa de clavegueram construïda a mitjans
del segle XX feta de maó massís i coberta de pedra que hauria arrasat possibles nivells anteriors. De fet els nivells
geològics apareixien a uns 40 cm del paviment de llambordes format primer per argiles, graves i finalment les
margues. En la intervenció a Can Colomer Munmany el 2005, en l’anomenat sector D que es troba proper al torrent
de Sant Jaume, àrea on també es documentaren enterraments romans fa molts anys, concretament al llarg de
carrer de la Mare de Déu de la Guia. Morfològicament el carrer és un exemple i model del creixement lineal al pla
especial de protecció del patrimoni Arquitectònic tant per seguir un camí antic de traçat espontani com per les
edificacions existents. AAVV. (1907). Gazeta Montañesa n.26 (30.11.1907). AAVV. (1909). Gazeta Montañesa
(18.11.1909). CRUELLS, W.; MOLAS, MD.; OLLICH, I. (1985). Programa PRAV. Inèdit. MESTRES, I. (1992).
Informe del seguiment arqueològic al Carrer de Sant Francesc. Vic. Informe Inèdit. MOLAS, MD. (1982). Els
Ausetans i la ciutat d'Ausa. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de
Vic. Fitxa: 22.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

AAVV. (1907). Gazeta Montañesa n.26 (30.11.1907).AAVV. (1909). Gazeta Montañesa (18.11.1909).CRUELLS, W.;
MOLAS, MD.; OLLICH, I. (1985). Programa PRAV. Inèdit.MESTRES, I. (1992). Informe del seguiment arqueològic al
Carrer de Sant Francesc. Vic. Informe Inèdit.MOLAS, MD. (1982). Els Ausetans i la ciutat d'Ausa.PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa: 22.
Intervenció arqueològica realitzada al 1992 per I. Mestres Santacreu. Anteriors obres al carrer els anys 1907 i 1909.
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INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT FRANCESC 2/4
C SOLEDAT
X= 438370
Y= 4641937

Dades Cadastrals:

8419677DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2 / PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2g 2
En desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

2155 m2
3625 m2
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Denominació

Codi de classificació

Antigues adoberies del carrer Sant Francesc 2/4

C 012 004

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - industrial

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Posterior el 1863
Època contemporània Segles XlX
XIX-XX

EI04
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Adoberia
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de creixement itinerants i forma part de l'entorn de protecció de les
adoberies de l'altra banda del riu.

DESCRIPCIÓ:

Són un conjunt d'edificis que s'han unit fruit de la transformació de de l'activitat inustrial adobera.
Respecte l'edifici del carrer St. Francesc 2, és un edifici en cantonada, de planta rectangular, fruit de la reforma i unió de
diverses edificacions veïnes. L’edifici situat en la cantonada disposa de planta baixa i pis, amb una part més alta,
corresponent a la banda del carrer de la Soledat, on trobem dos nivells d’assecadors. La resta de l’edifici presenta una
planta baixa que ocupa tota la planta, i una planta pis i els nivells d’assecadors, que només ocupen la meitat de la planta
que dóna façana al carrer de la Soledat. En el cos que disposa d’assecadors, la coberta és a una sola aigua, amb el
carener paral·lel aaquest carrer, que gira en la cantonada amb el carrer Sant Francesc i ofereix un extrem a tres aigües.
En l’altre cos, la coberta és a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana de carrer. Sembla que originalment el
conjunt disposava d’un pati de parcel·la, que es va cobrir enl’ampliació de la planta baixa.
Respecte l'edifici del carrer Sant Francesc 4, l'edifici entre mitgeres, de planta rectangular, fruit de la reforma i unió de
diverses edificacions, que en planta baixa, es prolonga en un cos estret cap a l’interior de l’illa de cases i comunica amb
una altra propietat. En els nivells d’assecadors l’edifici s’enretira respecte l’alineació de la façana interior, ocupant menys
superfície que les plantes inferiors. La coberta és a dues aigües, amb el carener paral·lel al carrer Sant Francesc.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Respecte finca número 2, les façanes són planes, arrebossades amb morter de calç i fonamentalment organitzades per
eixos compositius. La façana del carrer de la Soledat presenta diverses obertures en planta baixa, i dues fileres de
finestres en la planta superior, que es corresponen amb el primer pis i els nivells d’assecadors. Les finestres són de
proporcions verticals, i estan distribuïdes força regularment en tota l’amplada de la façana. La façana del carrer Sant
Francesc presenta un portal central i una finestra a banda i banda en planta baixa, que es corresponen amb tres
finestres en la planta pis. En la zona que ocupa l’assecador també es troba una finestra, alineada amb la de la planta
primera. En ambdues façanes es pot observar un remat sota ràfec amb elements decoratius a mode de dentellons.
Respecte finca número 4, les façanes són planes, arrebossades amb morter de calç i fonamentalment organitzades per
eixos compositius. La façana de carrer presenta diverses obertures d’iguals proporcions, alineades verticalment en les
tres plantes. En la planta baixa es troben els dos portals d’accés a l’edifici i finestres de mides inferiors a les de les
plantes superiors, i en la planta primera, tres de les finestres s’han adaptat com a balconeres. En el nivell d’assecadors,
només es troben finestres. La façana interior presenta obertures de mides diferents en planta baixa, i finestrals de grans
proporcions en planta primera. En els nivells d’assecadors, només es troba una obertura situada en l’extrem nord de la
façana. El coronament és un ràfec sobre mènsules de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En la situació de la finca segurament és on estava situat l'hospital del Cloquer i l'església de
Sant Bartomeu, del qual pot ser que es conservin alguns vestigis en forma d'antigues traces.
Amb l'aiguat i inundació del 1863 va ser una de les finques afectades. Per tant, la construcció
d'avui és posterior d'aquesta data amb transformacions posteriors.

Arqueologia:

Zona d'alt nivell d'expectativa arqueològica.
Respecte el carrer, les restes arqueològiques es troben en força mal estat de preservació tot i
que es documenten diversos edificis singulars a tot el carrer. Al segle XIII hi ha documentat el
Convent dels Framenors que no ha estat localitzat. Del 1225 al 1570 l'ocupen els dominics fins
al 1654 que s'enderroca com tots els edificis fora muralles. Aquest raval fou el primer en
desenvolupar-se al llarg del camí de Barcelona, que començava a la sortida del portal de
Queralt, ja construït al segle XI. Respecte la finca, cal tenir en compte que en aquest raval el va
consolidar al 1206 per la construcció de l’església de Sant Bartomeu, situada al principi del
carrer tocant al pont, en l’edifici on més antigament s’acolliren leprosos i per la fundació al 1217
de l’hospital de Sant Bartomeu o d’en Cloquer (impulsat per Arnau de Cloquer). Més endavant
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Denominació

Codi de classificació
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l’hospital es consolidaria al costat de la capella de Sant Jaume dels Malalts. En aquest indret on
hi hauria l’hospital de Sant Bartomeu es documenta també la troballa d’enterraments i material
arqueològic, en el decurs de la construcció de l’adoberia del Sr. Fargas.
A nivell de raval, el 1654 durant la Guerra dels Segadors, Joan d’Austria convertí la ciutat en
plaça fortificada i ordenà l’arrasament dels seus ravals comportant la desaparició de l’església i
convent de Sant Francesc. El 1838 s’enderrocà l’antic hospital de Sant Bartomeu o d’en Cloquer.
Poc després al 1863 una forta inundació provocà l’enderrocament de molts edificis d’aquest
carrer.
Context històric de la
ciutat:

El carrer de Sant Francesc forma part de la xarxa bàsica de camins que van estructurar la
formació de la ciutat de Vic. El carrer que segueix el traçat de la via romana d'accés a la ciutat
des de migdia, com demostra la presència de la necròpolis de Can Colomer Munmany, via que
perdura durant l'Edat Mitjana i, segons alguns autors, caldria relacionar-la amb la "strata
francisca" dels documents. Carrer contemporani que comunica la ciutat antiga a través del Pont
de Queralt.

Valor sociocultural:

La indústria adobera té una relació sòcioeconòmica molt estreta amb la ciutat

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És un element interessant com a vestigi del passat adober d'aquesta zona de la ciutat.

Elements:

En la finca número 4, es conserva una llinda de fusta en una obertura de la façana que data del
1646

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt contextualitza l'edifici i el singularitza

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència, com
també la relació amb el conjunt de les adoberies.

Usos permesos:

Segons normativa POUM
Es permet l'ús d'habitatge

Usos prohibits:

Segons normativa POUM
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Denominació

Codi de classificació

Majòlica a Sant Francesc d'Asís

C 012 019

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT FRANCESC 19

Coordenades UTM:

X= 438405
Y= 4641860

Dades Cadastrals:

8619138DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Majòlica a Sant Francesc d'Asís
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Majòlica a Sant Francesc d''Asís
Carrer de Sant Francesc, 19
El sant pertany a la imatgeria popular.
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
La fornícula és de totxo i plana, que s''agrega al mur i que emmarca les rajoles de ceràmica protegides per un frontó
triangular. Es representa el sant, amb rajola ceràmica, en una escena bucòlica, vesteix l''hàbit franciscà i està
rodejat d''ocells.
Cal destacar-lo perquè constitueix un testimoni històric pel fet que en aquesta zona hi havia l''antic convent gòtic
dels framenors que va desaparèixer al segle XVII.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Criteris d'intervenció:
S''ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S''ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

C 012 019
FC43

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 21

C 012 021

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT FRANCESC 21

Coordenades UTM:

X= 438407
Y= 4641855

Dades Cadastrals:

8619137DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24588
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals
de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament
rectilini. Aquest carrer en concret seguiria més o menys el
traçat de l’antiga via romana que havia enllaçat Ausa amb
Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

167 m2
360 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 21

C 012 021
EU146

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformació posterior
Època contemporània Segles XlX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central. L'edifici ja no té les proporcions de buits i plens que són comuns al
carrer i augmenta la superfície d'obertures. També trenca amb el costum de disminuir les dimensions de les
obertures amb l'alçada. L'edifici queda rematat amb unràfec, colls de fusta i ceràmica vidriada. Els brancals i llindes
són d'obra vista, amb ornaments de ceràmica vidriada, baranes de forja complexa i acabats arrebossats
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici originari és d'abans del segle XVIII. Ha estatr eformat, probablement
al segle XX.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Es troba a l'antic carrer de Sant Francesc, que comunicava la ciutat amb el camí de Barcelona
fins que al segle XIII Jaume I va manar canviar l'itinerari pel c/ Sant Pere.
L'extrem del carrer fou clausura del morbo al segle XVI i al XVII fou baluard defensiu. Al segle
XIX es construí l'església del Roser. L'any 1863 hi hagué un gran aiguat a la ciutat que devastà
molts edificis d'aquest carrer.
A mitjans del segle XX, amb la construcció d'un nou pont damunt el Meder, aquesta zona
prengué un nou impuls i començà a créixer.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és interessant per a l'estudi de les tipologies d'edificació com a transformació dels
tipus barrocs i pels detalls constructius que utilitza en la definició dels elements arquitectònics:
obertures i ràfec.

Elements:

Cal destacar els elements de ceràmica vidriada i el ràfec que caracteritzen l'edifici i el
singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 21

C 012 021

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CARRER SANT FRANCESC, 23

C 012 023

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT FRANCESC 23

Coordenades UTM:

X= 438407
Y= 4641850

Dades Cadastrals:

8619136DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
24587
Documental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CARRER SANT FRANCESC, 23

C 012 023

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer de Sant Francesc n.23

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Varis

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Carrer de Sant Francesc n.23
Sota paviment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Seguiment arqueològic que s'ha centrat en el rebaix d'uns 40 cm del subsòl de la finca. El material recuperat
correspon a material constructiu d'època moderna i contemporània.

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CARRER SANT FRANCESC, 23
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

DÍAZ-CARVAJAL, A. 2015. Informe de tractament de restes: Edifici al Carrer Sant Francesc, 23 (Vic, Osona). Servei
d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya.

C 012 023

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Antiga adoberia del carrer Sant Francesc 34

C 012 026

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT FRANCESC 26

Coordenades UTM:

X= 438386
Y= 4641837

Dades Cadastrals:

8419606DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 3
En desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

1185 m2
1947 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Antiga adoberia del carrer Sant Francesc 34

C 012 026

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions
Època contemporània Segles XlX

EI27
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Habitatge/adoberia
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de creixement itinerants

DESCRIPCIÓ:

Finca entremitgeres de planta baixa i dos pisos, i un recrescut en forma de torre d'una planta més. Estar cobert amb
teula àrab a dues vessants els cossos baixos i a tres vessants el cos alt.
Originàriament devien ser quatre edificis de parcel·la gòtica, entremitgeres i amb parets de càrrega, de planta baixa i dos
pisos. A mesura que l'antiga adoberia necessitava més espai van anar adquirint finques veïnes, fins a un total de quatre
crugies.
Posteriorment és quan es va crèixer un pis, en les dues crugies centrals.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és plana i arrebossada, organitzada compositivament per eixos verticals, un per crugia, excepte el cos més
elevat. Les obertures de les façanes mostren l'evolució de la finca, així les dues crugies de l'esquerra tenen obertures
tipus balconeres amb proporció vertical responen a un origen residencial. En canvi, les dues crugies de la dreta, les
obertures tenen proporcions més grans i més horitzontals adeqüant-se al seu ús industrial originari.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El 1863 hi va haver una inundació provinent del riu Méder que va afectar a molta part del carrer
Sant Francesc, ja que la majoria de construccions eren fetes amb tàpia.
Aquesta finca va ser una de les afectades. Per tant, l'edifici és una reconstrucció de l'anterior
edifici segurament del s. XVII-XVIII, moment en que es tornen a refer els creixements itinerants
de la ciutat.
Així, l'edifici és posterior del 1863 amb transformacions, ampliacions i addicions.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És un element interessant com a vestigi del passat adober d'aquesta zona de la ciutat.

Elements:

Caldria valorar a l'interior quins vestigis queden de l'antiga adoberia.

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt contextualitza l'edfici i el singularitza

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Antiga adoberia del carrer Sant Francesc 34

C 012 026

Rehabilitació o millora
Consolidació
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
S'han de conservar els diferents tipus d'obertures que permeti la lectura de l'evolució i la
transformació de la finca.
Interior: S'ha de mantenir el volum i l'estructura portant, i s'ha de respectar l'essència del passat
industrial

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència.

Usos permesos:

Segons normativa POUM
Es permet l'ús residencial

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Roser i cos annex

C 012 053

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT FRANCESC 53
PL JOSEP MÁRQUEZ
X= 438417
Y= 4641780

Dades Cadastrals:

8619122DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
Varies

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24591
Conservació
BIPCC
Veure fitxa del subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

717 m2
629 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Roser i cos annex

C 012 053

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:

MH31

Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1848-1850
Època contemporània Segles XlX

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Església molt petita, d'una sola nau amb contraforts laterals i coberta de teula àrab a dues vessants. Campanar a quatre
vessants.
Amb un cos annex de planta rectangular i coberta de teula àrab a dues vessants. Consta de planta baixa i dos pisos.
Aquest cos acompanya i ajuda a tancar l'entrada ajardinada de davant de l'església que es clou amb unes reixes de ferro
datades el 1880.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana de l'església presenta un portal rectangular emmarcat per una portalada de pedra i un sòcol del mateix
material a la part baixa del mur. Sobre el portal hi ha un frontó de pedra que emmarca una corona envoltada de roses i
uns entrellaçats amb una inscripció. Al damunt hi ha un òcul de pedra resseguit per una cornisa del mateix material. El
capcer també és triangular. A la part esquerre el flanqueja el campanaret de base rectangular, cobert de forma piramidal
i amb un penell al damunt, en aquest cos les obertures són d'arc de mig punt. Als extrems de la cornisa de la teulada hi
ha una mena de pinacles.
Els acabats de la façana són estucats imitant carreus de pedra.
Les façanes del cost annex són planes i arrebossades, compositivament simètriques i organitzades per eixos. Totes les
obertures estan emmarcades amb elements d'obra vista formant arcs de sardinell rebaixats, amb la incorporació d'algun
element vitrificat. Aquest cos, en la façana principal té incorporat en façana la font del carrer de Sant Francesc. El
caraner és de colls de fusta vistos.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'obra fou iniciada el 1848 i inaugurada el 1850, a ple segle XIX, que malgrat ser un segle
marcat pels flagells de la guerra, Vic esdevingué un focus cultural de la mà dels eclesiàstics.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és interessant arquitectònicament per la seva composició, la qualitat en la definició i la
construcció dels elements arquitectònics. També és important com a mostra de l'arquitectura
religiosa del segle XIX.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra treballada, espceialment la portalada i el campanar.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració dins l'ambient del conjunt que el contextualitza,
i el fet que juntament amb les diferents esglésies de la ciutat, actuen com una xarxa de fites, que
doten de significat històric al paisatge urbà.
Cal destacar l'espai d'accés de davant de l'església, provocant l'aturada del vianant en el carrer i

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Roser i cos annex

C 012 053

dotant de prespectiva al conjunt.
Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

A l'Església:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la texturai el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, l'estructuració funcional
general i l'estructura de suport, i s'ha de respectar el material, la textura i el cromatisme.
A la casa annexa:
Exterior: S'ha de mantenir la font del carrer de Sant Francesc i s'ha de respectar la formalització
arquitectònica.

Entorn de protecció:

A l'espai que dóna al carrer de Sant Francesc s'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici, el
volum, el material, la textura i el cromatisme en els elements que formen aquest espai.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Roser i cos annex

C 012 053

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Església del Roser

Ús actual
Ús originari

Edifici religiós, església
Església

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
Museu Episcopal de Vic

Estat de conservació:

Destruït parcialment

AE22

C/ Sant Francesc, 53
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Les restes visibles són una capella contemporània. Començà l’edificació el 1848 i s’inaugurà el 1850. Es va
rehabilitar el 1848, i posteriorment es van fer reformes després de la guerra civil. A la zona es localitza una
necròpolis i via romana, un convent i calçada medieval. En aquest indret també es va trobar un capitell de columna
de marbre blanc, d’estil corinti de 30 cm d’altura i base de 71 cm. La primera i única corona de la cara més ben
conservada està formada per dues fulles de cinc lòbuls amb nervadura central incisa, entre elles hi ha una fulla
d'aigua. Sobre aquesta, un petit calze del qual neix un altre calze i d'aquest darrer una petita tija que suporta una
fulla. Tot això, sota el llavi del khathos. Per damunt de les dues fulles laterals de la corona, en neixen dues d'iguals,
que arribant fins el llavi del kalathos, s'enrosquen tot donant lloc a les volutes. El costat de l'àbac és llis en la part
central i té protuberàncies en les seves cantonades. El tipus de fulla fa pensar que es podria tractar d'una peça
d'època antoniniana avançada, a segona meitat del segle II o inici segle III, tipològicament pel tipus de fulla té
paral·lels a Pensabene n.569. Buidat i reutilitzat com a pila d’aigua beneita, de procedència incerta, però
suposadament proper. Conservat al Museu Episcopal de Vic. L’indret, situat al costat de la via d’accés meridional a
la ciutat d’Ausa, és molt interessant per a l’estudi del període romà. Suposadament aquest capitell pertanyia a l’àrea
de la necròpolis que s’estenia a banda i banda d’aquesta via.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església del Roser i cos annex

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

ALMAGRO, M; SERRA RÀFOLS, JC; COLOMINAS, J (1945). Carta arqueológica de España (Barcelona) CSIC
CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1982). Programa PRAV. Vic (inèdit) MOLAS, MD (1982). Els ausetans i la
ciutat d'Ausa. Vic p.97-98 JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.309. PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 88. SURIYACH, M. (1985).
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles. Pla especial
d'arquitectura en les façanes de part d les Rambles. Ajuntament de Vic. C-12.

C 012 053

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 64

C 012 064

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT FRANCESC 64

Coordenades UTM:

X= 438396
Y= 4641727

Dades Cadastrals:

8419624DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24594
Conservació
BIPCC
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Habitatge en totes les plantes.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

191 m2
262 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 64

C 012 064

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:
Manuel Gausa, arquitecte, i Jacint Noguera, mestre d'obres.
Amb transformació de 1929
Època moderna (Segles XVlll)
Arquitectura popular - tradicional

EU147
Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Principalment al llarg d'un eix vertical no centrat. Les proporcions també són verticals i s'hi distingeixen les
plantes per la mida i el tipus d'obertures. L'edificació queda rematada per un ràfec inclinat i amb colls de fusta. A la
façana hi ha una capelleta amb un relleu religió molt interessant. Materials: Balcons d'obra, baranes amb barrots de ferro
forjat, brancals de la planta baixa de pedra tallada, llinda de roure i acabats de façana estucats imitant la pedra picada.
Elements arquitectònics a destacar: La llinda i els brancals d'entrada a la planta baixa i la capelleta encastada a la
façana. Conservació de la façana: Llosanes de balcons deteriorades i desperfectes en els acabats de façana.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici originari segurament del segle XVII o XVIII. L'estat actual ve d'una reforma del 1929.
Edifici que correspon als típics habitatges de transformació barroca, data que trobem a la
fornícula i que fou renovada a principis de segle, al 1929.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Es troba situada a l'antic carrer que comunicava la ciutat amb Barcelona a través del raval de
Sant Francesc, itinerari que al segle XIII, a instàncies de Jaume I, es traslladà al c/Sant Pere. Al
segle XVI a l'extrem del carrer hi havia la clausura del morbo i al segle XVII Joan d'Àustria, per
prevenir l'enemic hi feu un baluard defensiu. Al segle XIX es construí l'església del Roser i l'any
1863, hi hagué un important aiguat produït per la crescuda del Meder que motivà grans
destrosses al carrer. A partir de mitjans de segle XX, a redós del carrer va anar creixent el barri.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és interessant per la seva composició en si, com a mostra dels tipus d'habitatge de
transformació de les cases barroques primitives i també com a testimoni dels sistemes
constructius i d'ús dels elements arquitectònics en els habitatges barrocs i en les reformes que si
hi van fer al primer terç del segle XX.

Elements:

Cal destacar la llinda i els brancals d'entrada a la planta baixa i la capelleta encastada a la
façana, com també el ràfec que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 64

C 012 064

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 64
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Francesc i Sant Domènec
Carrer de Sant Francesc, 64
L'alt relleu és barroc i la fornícula modernista
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula és de l'any 1929 i el relleu dels sants és del XVIII.

Descripció:
La fornícula és plana i està constituïda per un arc de mig punt de totxo que fa de marc a l'alt relleu on es
representen els dos sants. Estan rodejats per les inscripcions. Al timpà de l'arc hi ha dues franges policromades en
blanc i blau i el pedestal està configurat per rajola ceràmica amb motius naturalistes. Els dos sants que vesteixen
l'hàbit s'abracen i estan il·luminats per rajos. Els separa per dessota un gos.
Té un gran valor històric: en aquesta zona hi havia el convent dels framenors i segons indiquen les inscripcions de
la fornícula hi van estar de 1225 a 1570 i després fou ocupat pels predicadors dominics, de 1571 a 1617. La
inscricpió també indica que el covent es trobava a 41 canes al nord i 12 canes a migdia del lloc on es troba aquesta
imatge que plasma l'abraçada simbòlica de Sant Francesc i Sant Domènec. Les imatges són de caràcter popular.
Els dos sants viuen la seva pròpia realitat al marge del lloc on es troben; s'abracen i els seus rostres no estan de
perfil, com seria correcte, sinó que miren de front, d'aquesta manera l'abraçada es transforma en un gest universal
que busca el vist i plau dels devots.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

C 012 064
FC44

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 71

C 012 071

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT FRANCESC 71

Coordenades UTM:

X= 438419
Y= 4641725

Dades Cadastrals:

8619113DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24595
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Garatge-magatzem en planta
baixa i habitatges a altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

170 m2
331 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 71

C 012 071

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformació del 1884
Època moderna (Segles XVlll)

EU148
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itirnerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres, amb una planta reculada, d'estructura tradicional de parets de càrrega i cberta de teula àrab en
dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana es recolza en dos eixos verticals. Les proporcions també són verticals i disminueix la midade les obertures i
balcons amb l'alçada. L'edifici és rematat per una cornisa senzilla. La llosana dels balcons i el marc de l'obertura
principal de la planta baixa és de pedra, les baranes dels balcons són de forja complexa i els acabats de la façana són
arrebossats
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici, segurament originari d'èpoques anteriors al segle XVIII, es degué reformat a principis
del segle XIX, a jutjar per la data del portal: 1884.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Es troba a l'antic carrer del raval de Sant Francesc, que comunicava la ciutat amb el camí de
Barcelona. Al segle XIII, a instàncies de Jaume I, es traslladà aquesta via al c/Sant Pere.
L'extrem del carrer fou clausura del morbo i baluard defensiu. Pocs anys després de la
construcció de l'església del Roser, l'any 1863, hi hagué un important aiguat que motivà grans
destrosses al carrer.
A mitjans de segle XX es va construir un nou pont sobre el Meder i la zona va començar a
expandir-se.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
És una bona mostra de l'acció dels mestres d'obres en l'adaptació dels tipus barrocs i un
testimoni dels sistemes constructius i d'ús dels elements arquitectònics de l'últim quart del segle
XIX.

Elements:

Cal destacar les baranes de forja complexa i la cornisa que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itirnerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Francesc 71

C 012 071

Rehabilitació o millora
Consolidació
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itirnerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itirnerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de la Guia

C 012 124

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT FRANCESC 124
AV MARTÍ GENÍS I AGUILAR
X= 438455
Y= 4641545

Dades Cadastrals:

8517002DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
1

Altres noms:

Església de Nostra Senyora de la Guia

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24510
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Francesc:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals de
les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions
eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere.
La trama de carrers amb aquest origen no tenien una
amplada fixa ni un traçat completament rectilini. Aquest
carrer en concret seguiria més o menys el traçat de l’antiga
via romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

43 m2
65 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de la Guia

C 012 124

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Reformada el XIX
Època moderna (Segles XVll)

MH32
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Capella d'una sola nau, orientada vers migdia. És coberta a dues vessants (la nau), i la part del presbiteri s'abriga sota
una sola vessant.
L'interior és cobert amb volta de canó decorada i pintada, darrera de l'altar - a través d'uns portals d'arc de mig punt- es
pot accedir al cambril de la Verge que sota una cúpula de mitja taronja i emprada per una barra de ferro, presideix el
temple.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana principal és completament simètrica respecte a un eix central. Coronat amb una cornisa de pedra. Presenta la
façana principal amb un portal adovellat amb un trencaaigües al damunt. Sobre un carreu quadrat hi ha una creu grega
refosa a la pedra, amb un òcul al damunt, sobre el carener, amb una cornisa que el ressegueix hi reposa un campanaret
d'espadanya amb una campana. Cal remarcar la porta de ferro amb decoracions de forja.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Obra original de la segona meitat del segle XVII. Segons un relleu, fou reformada el 1866.
Capella que es troba situada al peu de l'antic camí itinerant de Barcelona, camí que per ordre de
Jaume I al segle XIII es desvià pel carrer Sant Pere.

Arqueologia:

Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
És important pel seu valor històric i de posició a l'entrada del carrer de Sant Francesc, també
pels elements arquitectònics i per l'estudi de l'evolució de l'arquitectura religiosa de la ciutat.

Elements:

Cal destacar tots els de pedra i el campanar.

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt contextualitza i realça l'edifici

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de la Guia

C 012 124

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els elements considerats, els
materials, la textura i el cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir la visibilitat de l'edifici.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat de l'edifici i la relació amb l'espai lliure del voltant

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de la Guia

C 012 124

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Església de Nostra Senyora de la Guia

Ús actual
Ús originari

Edifici religiós, església
Edifici religiós, església

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
No s'hi ha realitzat cap
excavació arqueològica

Estat de conservació:

Conservat integrament

AE23

C/ Sant Francesc, 124
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Es tracta d’una capella associada a una via d’entrada a la ciutat amb restes de necròpolis al seu voltant. Es troben
sepultures (segons Junyent) trobades en obrir el carrer Mare de Déu de la Guia, d’època més tardana (tardo romana
- alt medieval?). El 1866 es va reconstruir una capella anterior. Al 1980 es va fer una nova restauració i neteja de
l’entorn; enderroc d’una masia adossada i construcció d’una placeta pública. La capella té un estat de conservació
bo i les restes funeràries estan desconegudes. "La necròpolis (romana) s’estenia carrer (de Sant Francesc) avall
fins al Torrent de Sant Jaume, com ho fa creure l’exploració d’altres sepultures d’època més tardana, reconeguts
quan la construcció de les primeres cases del Carrer de la Mare de Déu de la Guia." (JUNYENT, E. 1976 P.27)
També reforça la hipòtesi del Dr. Junyent el topònim de Mare de Déu de la Guia. Cal recordar que és corrent trobar
al costat de les vies romanes petits altars destinats a la deessa tutela (guia), protectora dels viatgers. Per tant, és
possible que a l’indret s’hi trobin restes romanes, potser importants. Cal recordar el paral·lel proper de la Capella
d’en Marcús, de Barcelona, antigament, capella de nostra Sra. De la Guia, on s’hi va localitzar un mil·liari relacionat
amb la Via Augusta (PALLÍ, F. 1985 p.21). El 20 d’abril de 1866 es va col·locar la primera pedra de la reconstrucció
de la capella en el mateix lloc que l’anterior. Les làpides que hi havia a l’exterior, més dues de noves que se’n van
descobrir es van col·locar a l’interior.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església de la Guia

C 012 124

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

JUNYENT, E. (1976): La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.27 PALLÍ, F (1985): La Via Augusta en
Cataluña. Barcelona p.21 El Porvenir, n.6 Vic (1.8.1866) p.4 Eco de la Montaña, n 321 (22.4.1866) Eco de la
Montaña, n 363 (18.9.1866) PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de
Vic. Fitxa n. 81. SURIYACH, M. (1985). Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector
fora muralles. Pla especial d'arquitectura en les façanes de part d les Rambles. Ajuntament de Vic. C-59'', p.166.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Església de la Guia
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
Guía descriptiva del obispado de Vic. Biblioteca Episcopal.

Codi de classificació

C 012 124

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'edificis del carrer St Jordi 24/28/32/34

C 013 024

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT JORDI 24/28/32/34

Coordenades UTM:

X= 438921
Y= 4642466

Dades Cadastrals:

9026003DG3492N, 9026005DG3492N, 9026007DG3492N,

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2d 3
Habitatge i algun garatge
particular

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer de Sant Jordi:
Prop del nucli agrupat principal, es podien originar altres
petits nuclis originats per algun tipus de focus concret i
relacionat amb el nucli principal a través de camins. Aquest
en concret es va produir sobre el camí antic de Folgueroles
direcció cap a les Guilleries passant pel Bruger.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.2 - O08.2

Varies finques
Varies finques

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'edificis del carrer St Jordi 24/28/32/34

C 013 024

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època contemporània Segles XX

EU145
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels ravals

DESCRIPCIÓ:

Edificis entre mitgeres, amb parets de càrrega i teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Cada façana és diferents, però generalment estan organitzades per eixos amb balcons amb llosana de pedra o mixtes,
baranes de ferro forjat i acabats de façana arrebossats
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Construccions de nova planta del voltant de l'any 1925, la casa núm. 24 és del 1926.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Aquests edificis es presenten com a mostra dels habitatges unifamiliars populars entre mitgeres
construïts pel voltant de l'any 1925.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels ravals

Usos permesos:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'edificis del carrer St Jordi 24/28/32/34
Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 013 024

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de fàbriques c. Manel de Pedrolo

C 013 066

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT JORDI 66
C MANUEL DE PEDROLO
X= 439065
Y= 4642575

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:

9127401DG3492N, 9127404DG3492N, 9127405DG3492N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2 / PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2g 2
Industrial

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer de Sant Jordi:
Prop del nucli agrupat principal, es podien originar altres
petits nuclis originats per algun tipus de focus concret i
relacionat amb el nucli principal a través de camins. Aquest
en concret es va produir sobre el camí antic de Folgueroles
direcció cap a les Guilleries passant pel Bruger.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

Varies finques
Varies finques

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de fàbriques c. Manel de Pedrolo

C 013 066

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EI05
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Industrial
Regular

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situat a nord-est del nucli urbà, vora l'antic camí a Folgueroles i proper al riu Gurri, colindant
a l'eix del carrer Sant Jordi i de la Carretera de Roda, vies que formaven part del teixit industrial
històric, avui transformat i resten pocs d'aquells tallers/indústria.

DESCRIPCIÓ:

Conjunt lineal de tres naus industrials, de PB, PB+1 i PB+2, amb estructura de ferro i obra de totxo. La Nau de PB té
coberta de fibrociment a dues vessants. La Nau de PB+1 estar coberta amb teula àrab a dues vessants, i la Nau de
PB+2 amb teula àrab a tres vessants.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes tenen una voluntat de composició lineal basada en la repetició rítmica d'elements i obertures. Les obertures
queden emmarcades, agrupades de dues en dues i a tota l'alçada, dins marcs d'obra vista. La nau més moderna
presenta una composició d'obertures ordenades mitjançant eixos verticals. Les naus més antigues estan acabades amb
obra vista i la nau oest (més moderna) està aplacada amb pedra. Actualment, moltes obertures han estat tapiades, i hi
ha desperfectes en els elements d'acabat. A la façana sud s'hi han adossat noves edificacions industrials.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Les dues naus situades a est del conjunt (de PB i PB+1) són de finals del s.XIX, mentre que la
nau oest (de PB+2) és de mitjans del s.XX. Han tingut sempre un ús industrial, d'adobat de la
pell.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
És un conjunt interessant com a vestigi del passat industrial d'aquesta zona de la ciutat.

Elements:

Cal destacar tots els elements treballats de maó vist com arcs, cornises, mènsules i el ràfec de
fusta, i la composició rítmica, que doten a l'edifici d'un caràcter propi i únic.

Entorn de protecció:
Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
La rehabilitació estar emmarcada pel canvi d'ús, no per la substitució de les parts definides.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt de fàbriques c. Manel de Pedrolo

C 013 066

cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum i l'estructura portant.
Entorn de protecció:

Per tal de poder percebre el conjunt caldrà enderrocar les edificacions adossadesa la façana sud
de les naus.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Jordi 76

C 013 076

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT JORDI 76

Coordenades UTM:

X= 439090
Y= 4642674

Dades Cadastrals:

9229607DG3492N, 9229606DG3492N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
A2b
inustrial habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer de Sant Jordi:
Prop del nucli agrupat principal, es podien originar altres
petits nuclis originats per algun tipus de focus concret i
relacionat amb el nucli principal a través de camins. Aquest
en concret es va produir sobre el camí antic de Folgueroles
direcció cap a les Guilleries passant pel Bruger.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

160 m2
184 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Jordi 76

C 013 076

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions vaires
Època contemporània Segles XX

EU133
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial/taller
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels ravals

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
És un exemple testimonial del tipus d'arquitectura que combinava habitatge i taller, en un carrer
com el carrer Sant Jordi. Actualment ha quedat descontextualitzat amb la transformació del seu
entorn

Elements:

Cal destacar el ràfec de fusta treballada, les ventilacions de les golfes i els elements de forja de
les baranes que caracteritzen i singularitzen l'edfici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Desplaçament
La planta baixa està molt transformada i desvirtua l'edifici. El context a on s'emplaça l'edifici
també desvirtua la força del moment constructiu.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes, i recuperar els de la planta baixa.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St. Jordi 76

C 013 076

Entenent que l'entorn és un lloc de transformació, s'admet el desplaçament dels elements més
significatius, sempre que mantingui la seva funció constructiva i els criteris de protecció.
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels ravals

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica Nova

C 013 084

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT JORDI 84
C TORELLÓ
X= 439156
Y= 4642738

Dades Cadastrals:

9229602DG3492N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2g 2
Indústria, serveis i habitatges

CONTEXT URBÀ:

Creixement per formació de Ravals: Carrer de Sant Jordi:
Prop del nucli agrupat principal, es podien originar altres
petits nuclis originats per algun tipus de focus concret i
relacionat amb el nucli principal a través de camins. Aquest
en concret es va produir sobre el camí antic de Folgueroles
direcció cap a les Guilleries passant pel Bruger.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

6915 m2
6536 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica Nova

C 013 084

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Aproximadament 1890
Època contemporània Segles XlX

EI06
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Inustrial
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situat a nord-est del nucli urbà, vora l'antic camí a Folgueroles i proper al riu Gurri, colindant
a l'eix del carrer Sant Jordi i de la Carretera de Roda, vies que formaven part del teixit industrial
històric, avui transformat i resten pocs d'aquells tallers/indústria.

DESCRIPCIÓ:

Conjunt d'edificis de caràcter industrial, format per un edifici principal de PB+P1 i de cossos annexes, alguns amb usos
residencials, de PB+1 i PB+2.
L'estructura és de ferro i obra de totxo i la coberta de l'edifici principal és de teula ceràmica plana a dues vessants. E la
resta d'edificacions és de teula àrab a dues vessants.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Les façanes principals tenen una composició simètrica i les laterals una composició basada en la repetició
rítmica d'elements i obertures. Materials: Arrebossades Elements arquitectònics a destacar: La xemeneia, separada de
l'edifici, d'obra vista. La porta d'accés al conjunt, d'obra vista i forja. Conservació de la façana: S'observen desperfectes
en els revestiments i elements d'acabat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Encara que fóu construïda com a fàbrica tèxtil mai desenvolupà aquest ús. Fóu adquirida i
convertida en Farinera per a la família Costa. Actualment acull diversos usos industrials i usos
residencials.

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
És un conjunt interessant com a vestigi del passat industrial d'aquesta zona de la ciutat.

Elements:

Cal destacar la porta de ferro treballat de l'entrada amb les pilastres de maó i els ponts de
comunicació entre els dos elements.

Entorn de protecció:

La relació del conjunt amb el carrer Sant Jordi es veu una mica forçada. En canvi es valora la
relació amb el carrer Torelló que el conjunt disposa d'un espai coixí.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
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Denominació

Codi de classificació

Fàbrica Nova

C 013 084
cromatisme. S'ha de conservar la porta històrica de l'entrada i els ponts passants.
Interior: S'ha de mantenir el volum i l'estructura portant.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat del conjunt i millorar la relació amb el carrer Sant Jordi.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer de Sant Pere

C 014 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PERE s/n

Coordenades UTM:

X= 437845
Y= 4641859

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta
Varies

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Conjunts
BCIL
Ambiental
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv
Varis, habitatges i via pública

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

-
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Denominació

Codi de classificació
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Varis

C11
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Camí ral convertit en carrer
Estructures existents
Regular

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
Transformació des del s.XIV fins al s.XIX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt del creixement itinerant

DESCRIPCIÓ:

A partir del segle XIV i durant els segles següents es formaren també, al llarg dels camins rals que conduïen a les portes
de la ciutat, els carrers i els ravals de Sant Pere, de Manlleu, de Gurb i els inicis de la Calla, entorn de l'hospital de Sant
Bartomeu, a l'altra banda del pont romànic de Queralt. Es tracta d'un carrer medieval fora muralla crescut com a resultat
de la construcció del Pont del Remei. Constituïa una nova via d'accés a la ciutat per la banda de migdia i donava al
Portal de Malloles. Segons la documentació, al carrer de Sant Pere s'hi establí l'orde de la Mercè a la seva arribada a Vic
el 1235 abans de traslladar-se a les Hortes de Letrans. D'aquest edifici no se'n sap res. Després de 1630 s'hi construí
una església dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, que depenia del monestir.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Medieval domini visigòtic, Medieval ocupació i domini musulmà, Medieval Catalunya vella
sotmesa als carolingis, Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó,
Medieval Baixa Edat Mitjana

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Element generador en la formació dels orígens de la ciutat (valor urbanístic)
Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
A més de ser un creixement itinerant, és un testimoni social d'un barri

Elements:
Entorn de protecció:

La repetició de la tipologia edificatoria original i la traça del carrer caracteritzen el raval.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
El tipus d'intervenció dependrà del conjunt del que forma part i de cada edificació en concret.
Veure cada una de les fitxes.
Criteris d'intervenció:
Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la coherència del conjunt del carrer, i també la dels creixements itinerants.

Usos permesos:

Segons normativa POUM
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Denominació

Codi de classificació
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Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 014 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Raval del Carrer de Sant Pere
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Font del Carrer Sant Pere
Carrer Sant Pere núm 42b

Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
24619
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Font d'obra vista emplaçada en una petita construcció de planta baixa, actualment l'espai està tancat amb una
fusteria. Dins el recinte hi ha alguns elements de pedra.
Les fonts públiques i urbanes han estat importants al llarg de la història de la ciutat. El 1447, el mestre de fonts
francès Joan Baudoner, fa la conducció d'aigua a la ciutat i el picapedrer Nicolau Sentmartí hi construeix cinc fonts
públiques, això és un gran progrés per la ciutat. El distribuïdor d'aigua el col·loquen al centre del Mercadal i més tard
és anomenat popularment "Mare de les fonts"; les altres quatre fonts s'emplacen a la Plaça Nova (St Felip), la plaça
Vella (Pietat), la plaça de Santa Maria i el capdevall del carrer de la Riera.
El 1625 es subtitueix la conducció d'aigua que era de fusta per una de terrissa. Mica en mica, a mesura que la ciutat
anava creixent, es van anar instal·lant més fonts a la ciutat. En la majoria dels carrers itinerants que es formaven al
llarg de les vies que sortien dels portals de la Muralla tenien una font com a centre del raval.
Les fonts són elements amb gran càrrega de significat i, encara que aquesta actua amb molt poc valor de
monument, és important pel lloc que ocupa i per alguns elements arquitectònics. A més, tenen valor històric, social i
testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització escultòrica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació, la visibilitat i l'entorn que ocupen dins els espais públics.
En cas de canvi d'emplaçament per remodelatge dels espais on estan emplaçats, caldrà presentar una proposta i
que aquesta sigui acceptada pel Patronat de la Ciutat Antiga.
Informació complementària::

C 014 000
Fo06

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
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INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PERE 9

Coordenades UTM:

X= 437993
Y= 4641981

Dades Cadastrals:

8020001DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
Varies

Altres noms:

Església dels Trinitaris

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24741
Conservació
BIPCC
Veure fitxa del subsòl i
d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEc
Cultural

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

8941 m2
6742 m2
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Denominació

Codi de classificació
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C 014 009

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Pere Cases, arquitecte
1696 - 1741
Època moderna (Segles XVll)

MH33
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Església d'una nau amb capelles laterals, passadissos davant d'aquestes capelles i creuer coronat per una volta de
cúpula. Coberta de teula àrab en diverses vessants.
Interiorment presenta una sola nau amb atri i cinc trams, els tres dels peus tenen naus laterals i ambdós espais estan
coberts amb volta quatripartita, mentre el quart es remata amb cúpula central semiesfèrica. Les capelles laterals
presenten, també, volta quatripartita. En el capcer la distribució de planta és similar, però, coberta de forma plana.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

En la línia de les edificacions barroques de l'època i, en certa manera, repeteix l'esquema de les esglésies de Santa
Teresa i Sant Domènec, amb el volum molt marcat. La façana principal és simètrica respecte a un eix central i acabada
amb un frontó remarcat per peces de ceràmica corbes. El portal és rectangular, inscrit dins d'un plafó de pedra, presenta
forma gòtica i té esculpit un àngel. Al damunt, hi ha una fornícula sense imatge amb decoració d'entrellaço. Més amunt
d'aquesta, a prop del capcer, s'hi obren una finestra i un òcul. Lateralment s'hi obren dues portes i al damunt finestres, i
s'hi eleva un campanar de secció quadrada cobert a quatre vessants. Els acabats de façana són arrebossats amb pedra
tallada emmarcant les obertures principals i en elements d'ornamentació.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Situada a un extrem del c/ Sant Pere en el lloc on en temps del Bisbe Ponç el 1306 s'hi traslladà
una comunitat de monges Augustianes provinents de Sant Martí Sescorts i van romandre-hi fins
el 1560. El s. XVII, entre 1696-1741, Pere Casas hi construir l'església actual. Fou seu de la
confraria de Santa Caterina, que agrupava els traginers, coders i espardenyers i hi oferien un
altar que com altres fou malmès el 1936.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Valor històric - artístic
L'edifici és molt valorat arquitectònicament per la definició de volums, composició i la qualitat
dels elements arquitectònics. També és molt important per a l'estudi de l'arquitectura religiosa
dels segles XVII i XVIII a Vic i molt interessant de comparar amb les esglésies del Carme, Santa
Teresa i Sant Domènec. L'edifici i el conjunt de què forma part té un valor històric considerable.

Elements:

Cal destacar tots els de pedra tallada, el ràfec i el campanar, que singularitzen l'edifici.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració dins l'ambient del conjunt que el contextualitza,
i el fet que juntament amb esglésies de la Ciutat Antiga, actuen com una xarxa de fites, que
doten de significat històric al paisatge urbà.
Cal destacar l'espai d'accés de davant de l'església format pel mur de contenció, les escales, la
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Denominació

Codi de classificació
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C 014 009

vegetació i paviment de pedra, que genera un punt de repòs al carrer i prespectiva a l'edifici.
Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els elements considerats,
materials, textura i cromatisme.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura, el
cromatisme, l'estructuració funcional general i l'estructura portant.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència
En els espais al carrer de Sant Pere s'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici, el volum, el
material, la textura i el cromatisme en els elements que conformen aquest espai.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM
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Denominació
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Santa Cecília
Plaça Santa Cecília
Santa Cecília
Isabel Ylla-Català
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
El conjunt és de l'any 1997 i la imatge és una reproducció feta per Isabel Ylla-Català de la que hi ha a la senyera de
l'Orfeó Vigatà, de l'any 1915.

Descripció:
La imatge de Santa Cecília es disposa a l''interior del mur de la façana emmarcada per un arc fet amb totxo. Es
representa a la santa tocant el piano. Porta una aurèola decorada amb punts de colors, els seus cabells rossos
estan nuats amb una cinta rosa com el vestit i que voleja. L'acompanyen fulles i flors.
Es tracta d''una imatge religiosa però tractada amb el més genuí estil modernista, de noies lànguides, belles, que
llueixen cabelleres i cintes flotants amb flors. El color que domina és el rosat i el dibuix és líneal, sinuós i delicat, tot
plegat molt característic de les il·lustracions modernistes. A la santa només la identifica l'aurèola i el fet que, com a
patrona de la música i de l'Orfeó Vigatà, toca el piano. Es destaca la vivacitat i la plasticitat de l'escena. És una
imatge acollidora i receptiva, omple el buit de la façana i aporta una nota de color a la placeta. Les flors són atribut
de joventut i primavera, de feminitat i de bellesa. En aquesta fornícula, simbolismes ben evidents. És la més alegre
de la ciutat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.

Informació complementària::

C 014 009
FC62
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Convent i església dels Trinitaris

Ús actual
Ús originari

Equipament municipal i teatre
Convent de monges. Reutilitzat
pels tirinitaris.

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible

Estat de conservació:

Conservat integrament

C/ Sant Pere, 9

Material de voltes guardat a la
sacristia

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Catalunya vella sotmesa als carolingis, Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona
Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil,
Segona meitat Segle XX - XXI
Descripció de bé:

Descripció específica:
Actualment, l’església dels Trinitaris és habilitada com a teatre de l’Orfeó Vigatà. Les dependències conventuals
estan ocupades com a tallers, i resta un solar obert conegut com a “Jardí de Casa Caritat”. Es van fer unes
rehabilitacions constants des del segle XIV. Les darreres, a finals dels anys 70. No hi ha notícies del subsòl
arqueològic del lloc. El 1306 es traslladaren a aquest lloc les monges agustines de Santa Margarida, procedents de
Sescorts. Basteixen un nou convent en aquesta zona. El 1560 s’extingeixen les monges agustines del convent de
Santa Margarida. El 1637 els Trinitaris s’estableixen al lloc de l’antic convent de Santa Margarida. Durant la guerra
dels Segadors s’han d’aterrar convent i tots els edificis dels ravals de Vic, a causa del pla de fortificació de la ciutat.
El 3 de juny del 1696 es col·loca la primera pedra del nou edifici. El 1701 s’inaugura. El 1838 el convent és cedit per
a instal·lar-hi Casa Caritat. Actualment hi ha la seu i el teatre de l’Orfeó Vigatà, i diversos tallers.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

PLANIMETRIA
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Denominació

Codi de classificació

Església de la Trinitat
Tipus d'intervenció:
Aplicació de la normativa vigent

Criteris d'intervenció:
Entorn inmediat

Informació complementària::

"JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.127-306. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.;
SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 76. SALARICH, J (1854).: Vich, su historia, sus
monumentos, sus hijos y sus glorias. Vich. 237. SURIYACH, M. (1985). Pla especial de protecció del patrimoni
arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles. Pla especial d'arquitectura en les façanes de part de les
Rambles. Ajuntament de Vic. C-9."

C 014 009

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Església de la Trinitat
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.
PLADEVALL, A. 1981. “Vic”, Gran Geografia Comarcal de Catalunya: Osona i el Ripollès. Barcelona.

Codi de classificació

C 014 009

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 014 027

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PERE 27

Coordenades UTM:

X= 437929
Y= 4641933

Dades Cadastrals:

8020083DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

C 014 027

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Pere
Carrer de Sant Pere, 27
Pertany a la imatgeria popular
Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
La fornícula de forma rectangular amb una coberta de teula. La imatge és de guix i està protegida per una porta de
ferro i un vidre.
Fornícula modesta, mostra d'art religiós popular, i testimoni d'una devoció religiosa a Sant Pere iconogràficament
representat com un ancià amb els atributs que li corresponen com el primer Papa.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.

Informació complementària::

FC45

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 40/42

C 014 040

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PERE 40/42

Coordenades UTM:

X= 437880
Y= 4641908

Dades Cadastrals:

7921414DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+entresol+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24618
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
Habitatge i comercial a la planta
baixa.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

207 m2
624 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 40/42

C 014 040

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformació posterior
Època moderna (Segles XVlll)

EU149
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Dolent

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central. Té proporcions verticals i fa servir la gradació de la mida d'obertures i
balcons amb alçada. L'edifici és rematat per un ràfec a manera de cornisa. Els brancals, llindes i la llosana dels balcons
són de pedra, les baranes tenen barrots de ferro simple i els acabats de façana arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que els edificis primitius són anteriors al segle XVIII. L'estat actual ve segurament
d'una reforma feta al s.XIX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Situat a l'antic raval de Sant Pere, que començà a formar-se al segle XIII davant el portal de
Malloles, prop de l'antiga torre d'Amposta a tocar dels desapareguts camps de Letrans. El seu
creixement va venir determinat per l'establiment d'un ordre de mercedaris al segle XIII per ordre
del rei Jaume I i pel trasllat de l'antic camí de Barcelona al c/ Sant Pere.
Al segle XIV s'hi instal·laren els primers edificis destinats a l'hospital que culminarien amb l'actual
del segle XVI. Al segle XVIII s'hi construí l'edifici dels Trinitaris, fou escenari de la guerra dels
Segadors i al segle XIX en sorgiren persecutors de l'absolutisme. Actualment el c/ Sant Pere
sembla estar d'esquena al creixement i modernització de la ciutat i molts dels seus edificis
haurien de ser restaurats.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és interessant per la composició de la façana, com a exemple de la transformació dels
tipus d'edificació originals en carrers de parcel·lació gòtica i com a testimoni dels sistemes dels
mestres d'obres i de com usaven els elements arquitectònics al segle XIX.

Elements:

Cal destacar la planta baixa, que té entresòl, les baranes i el ràfec que caracteritzen a l'edifici i el
singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerantscontextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 40/42

C 014 040

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 47

C 014 047

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PERE 47

Coordenades UTM:

X= 437884
Y= 4641890

Dades Cadastrals:

8020073DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
A2a 2
Garatge-magatzem a PB i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

2362 m2
1066 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 47

C 014 047

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època moderna (Segles XVlll)

EU150
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Molt dolent

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixement itinerants

DESCRIPCIÓ:

Actualment estar enderrocat degut a un esfrondrament acciental. Era un edifici entremitgeres reslutat de la fusió de més
d'una parcel·la gòtica, amb estructura de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana fonamentalment era simètrica al llarg d'un eix amb proporcions verticals i gradació de mides en obertures i
balcons amb l'alçada. L'edifici estava rematat amb un ràfec a manera de cornisa. La llosana dels balcons i els brancals
eren de pedra, també n'hi ha a la planta baixa, les baranes dels balcons són de forja complexa i l'acabat de la façana és
arrebossat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que els edificis primitius són anteriors al segle XVIII. L'estat actual ve segurament
d'una reforma feta al s.XIX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és original per la composició, com a testimoni de la transformació dels tipus d'edificació
d'habitatges plurifamiliars i pels treballs a la pedra a la planta baixa i a les mènsules de balcons.

Elements:

De l'antic edifici calia destacar que tota la planta baixa que era de pedra, i les baranes
tradicionals, de forja complexa que caracteritzaven l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixement itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Reconstrucció
Caldrà fer una reconstrucció amb criteris històrics i amb materials, textures i cromatismes
coherents al conjunt.
Caldrà recuperar el volum original

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 47
Criteris d'intervenció:

Exterior: Respecte les parts encara existents, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixement itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

C 014 047

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 77

C 014 077

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PERE 77

Coordenades UTM:

X= 437821
Y= 4641824

Dades Cadastrals:

8020058DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24622
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

100 m2
156 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 77

C 014 077

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformació posterior
Època moderna (Segles XVlll)

EU151
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixement itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana es composa al llarg d'un eix vertical no centrat. Les proporcions són verticals i disminueix la mida de les
obertures amb l'alçada. Els elements arquitectònics són molt treballats i els ornaments són usats amb aplacats de
ceràmica vidriada i relleus que emmarquen les obertures. L'edifici és rematat per un fals ràfec a manera de cornisa que
amaga la barbacana inclinada primitiva. La façana està acabada amb estucats i esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici primitiu era d'abans del s.XVIII i foru reformat al s.XIX, el 1931 M.
Gausa hi va fer una petita reforma de la ventilació dels soterranis.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Situat a l'antic raval del c/ Sant Pere, el creixement del qual fou degut a la creació d'obres
públiques i assistencials. En aquest sentit, el rei Jaume I, al 1245, hi estableix una orde de
mercedaris i el mateix monarca mana desplaçar l'antic camí de Barcelona del c/ St. Francesc al
c/ de Sant Pere, això portà a la construcció del pont Pedrís damunt el riu Mèder. Al s. XIV s'hi
instal·laren els primers edificis de l'hospital que al s. XVI culminarien amb l'edifici actual. Al s.
XVIII s'hi construí l'actual església dels Trinitaris. El c/ St. Pere sembla viure d'esquena a la
modernització i restauració dels altres nuclis urbans.
c/Sant Pere, (núm.-83) 77:
L'edifici primitiu devia ser anterior al s. XVIII, i fou reformada al s. XIX i el 1931 M. Gausa va fer
una reforma per a la ventilació dels soterranis. Situada a l'antic raval del c/ Sant Pere, el
creixement del qual fou degut a la creació d'obres públiques i assistencials. En aquest sentit, el
rei Jaume I, al 1245, hi estableix una orde de mercedaris i el mateix monarca mana desplaçar
l'antic camí de Barcelona del c/ St. Francesc al c/ de Sant Pere, això portà a la construcció del
pont Pedrís damunt el riu Mèder. Al s. XIV s'hi instal·laren els primers edificis de l'hospital que al
s. XVI culminarien amb l'edifici actual. Al s. XVIII s'hi construí l'actual església dels Trinitaris. El
c/ St. Pere sembla viure d'esquena a la modernització i restauració dels altres nuclis urbans.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és representatiu de l'acció dels mestres d'obres, al segle XIX, en cases d'arquitectura
popular. Tot i els ornaments i el fals ràfec a manera de cornisa, la casa queda força integrada al
context. També és interessant per la cura i bona execució amb què fou feta la reforma i per la
qualitat dels elements arquitectònics que hi són utilitzats.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer St Pere 77
Elements:

Cal destacar els acabats de la porta i de les finestres, els esgrafiats i el ràfec a manera de
cornisa que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixement itinerantscontextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

C 014 077

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixement itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixement itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Magí Callís i Gili

C 014 078

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PERE 78

Coordenades UTM:

X= 437803
Y= 4641825

Dades Cadastrals:

7921433DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24623
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 2
En desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

146 m2
224 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Magí Callís i Gili

C 014 078

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Ylla, mestre d'obres.
Amb reforma de 1866
Època moderna (Segles XVlll)

EU152
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Molt dolent

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana no és simètrica, basada en dos eixos verticals i amb proporcions verticals. Hi ha gradació de mides en les
obertures amb l'alçada. Remata l'edifici un fals ràfec, a manera de cornisa, que amaga un ràfec inclinat i amb colls de
fusta. Les baranes són de ferro de forja complexa i acabats de façana arrebossats i amb ornaments a manera de falsos
esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Habitatge plurifamiliar i testimoni de l'arquitectura popular del s. XIX, a partir de la reforma feta
per Josep Illa el 1866.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Situada a l'antic raval del c/ Sant Pere, el creixement del qual fou degut a la creació d'obres
públiques i assistencials. En aquest sentit, el rei Jaume I, al 1245, hi estableix una orde de
mercedaris i el mateix monarca mana desplaçar l'antic camí de Barcelona del c/ St. Francesc al
c/ de Sant Pere, això portà a la construcció del pont Pedrís damunt el riu Mèder. Al s. XIV s'hi
instal·laren els primers edificis de l'hospital que al s. XVI culminarien amb l'edifici actual. Al s.
XVIII s'hi construí l'actual església dels Trinitaris. El c/ St. Pere sembla viure d'esquena a la
modernització i restauració dels altres nuclis urbans.

Valor sociocultural:

El propietari, Magí Callís i Gili, era un marbrista reconegut a la plana, i que el 1864 va fornir el
marbre per al monument a Jaume Balmes

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici no té un valor específic important, però es creu interessant perquè és una mostra dels
tipus d'habitatge plurifamiliar primitiu entre mitgeres i un testimoni de l'arquitectura popular del
segle XIX.

Elements:

Cal destacar els elements aplicats a la façana i el tractament de planta baixa que caracteritzen
l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels creixements itinerants contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Magí Callís i Gili

C 014 078

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt dels creixements itinerants

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt dels
creixements itinerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CARRER SANT PERE, 108

C 014 108

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PERE 108

Coordenades UTM:

X= 437787
Y= 4641744

Dades Cadastrals:

7921446DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
24626
Documental
Subòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2a 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Sant Pere i Carrer
del Remei: Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
El 1274, el rei Jaume I ordena el desviament de l’antic
camí de Barcelona i fa l’entrada a Vic pel C/ St. Pere, això
provoca la construcció del Pont Pedrís (1289) anterior
l’actual Pont del Remei.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CARRER SANT PERE, 108

C 014 108
ZA51

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer Sant Pere, núm. 108

Ús actual
Ús originari

Habitatges
Habitatges

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
Centre d'investigacions
arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Carrer Sant Pere, núm. 108
Sota paviment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció arqueològica realitzada al 2012 ha permès localitzar, excavar i documentar restes d'interès
arqueològic al carrer Sant Pere. Malgrat les reduïdes dimensions de l’àrea intervinguda (4m²), l’absència de material
prehistòric i ibèric s’ajusten a les hipòtesis de partida, que sustenten l’absència, o quasi absència, d’indicis
d’ocupació d’aquests períodes a la zona de l’actual Vic. ’estructura viària. Els primers indicis d’ocupació localitzats a
l’àrea objecte d’intervenció corresponen ja a època moderna, si bé es tracta només de material molt fragmentat i
localitzat en posició secundària. Així doncs, no s’ha pogut identificar amb claredat cap estructura de plena època
moderna que es pugui relacionar amb les finques del mateix carrer i raval de Sant Pere. Tampoc ha estat possible
identificar cap tram de la coneguda com a clausura del morbo. Aquest últim, no és, però, un fet estrany, ja que, tant
si la zona de la finca actual es trobava edificada en aquell moment com si no (remarquem de nou la poca extensió
afectada per la intervenció), sabem que el traçat viari ja existia, i per tant l’estructura de clausura molt possible
s’hagi de situar a la part posterior dels edificis actuals, si bé aquest extrem no s’ha pogut comprovar. Pel que fa als
primers indicis de construccions els hem de situar molt probablement ja a partir del segle XVIII. El primer edifici
correspondria al que hem anomenat àmbit 1, del qual només hem pogut documentar la seva cantonada sud-est i la
presència de dos graons d’una escala. Poc temps després s’hauria aixecat ja l’edifici actual, pel qual, seguint criteris
arquitectònics ja es proposava una datació del segle XVIII (vegeu apartat 2.3.). Aquesta nova construcció hauria
aprofitat el mur sud de la construcció anterior, que simplement s’hauria recrescut, com a delimitació de l’habitatge
en aquest punt, mentre que hauria construït la caixa de l’escala d’accés als pisos superiors recolzada parcialment
damunt el mur est de l’antic edifici. A partir d’aquest moment només hem pogut documentar la instal·lació del
desaigua principal de l’habitatge, que transcorre d’est a oest; i una nova pavimentació de la planta baixa, en el
transcurs de la qual s’hauria aprofitat, ja a finals del segle XX o inicis del segle XXI, per col·locar un desaigua arran
del mur sud de l’estança, molt possiblement amb la previsió de construir un lavabo a l’àrea on ara s’ha aixecat
l’aparell elevador.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CARRER SANT PERE, 108

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors
culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

PUJOL, A. 2012. Intervenció Arqueològica al Carrer Sant Pere 108 (Vic, Osona). Servei d'Arqueologia, Generalitat
de Catalunya.

C 014 108

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer de Santa Joaquima Vedruna

C 015 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA s/n

Coordenades UTM:

X= 438612
Y= 4642290

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

-

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Santa Joaquima de
Vedruna : Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
Aquest carrer en concret formava part de la Via Strata
Francisca, perquè anava cap a França, passant per Roda
de Ter en direcció Olot.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer de Santa Joaquima Vedruna

C 015 000
ZA87

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Casa del carrer de Santa Joaquima Vedruna

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Habitatges. Capitell relacionat
amb la necròpolis

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
No n'hi ha.

Estat de conservació:

Destruït totalment

C/ Joaquima de Vedruna indeterminat.
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Baix imperi, Medieval indeterminat, Medieval domini visigòtic, Medieval Catalunya vella sotmesa als
carolingis
Descripció de bé:

Descripció específica:
En un dels habitatges oberts al carrer Santa Joaquima de Vedruna van aparèixer les restes escultòriques d'un
capitell que podria estar relacionat amb la possible necròpolis romana/paleocristiana (potser martirial) de la zona
adjacent a la capella de Santa Eulàlia.

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer de Santa Joaquima Vedruna
Criteris d'intervenció:
Documentació de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors culturals,
patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

"ALMAGRO, M.; SERRA RAFOLS, J.C.; COLOMINAS, J. (1945). Carta Arqueológica de España (Barcelona).
Madrid: 221-224. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa:
46."

C 015 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Vilarrúbia

C 015 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA 2
PL SANTA TERESA
X= 438558
Y= 4642230

Dades Cadastrals:

8724008DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24600
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Santa Joaquima de
Vedruna : Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
Aquest carrer en concret formava part de la Via Strata
Francisca, perquè anava cap a França, passant per Roda
de Ter en direcció Olot.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

657 m2
1291 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Vilarrúbia

C 015 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Neogòtic
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU153
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinirerants i part de les Rambles

DESCRIPCIÓ:

Gran parcel·la en cantonada, en el que el cos principal és rectangular amb façana al carrer Santa Joaquima. Aquest cos
s'obra a migdia amb una façana neogòtica damunt un cos de només una planta.
Està cobert amb teula àrab a dues vessants
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Totes dues façanes són simètriques, ben proporcionades i segueixen els mètodes constructius propis de la
bona construcció de la segona meitat del segle XIX. La casa, en general, és eclèctica en quant a l'estil, amb una
magnífica façana neogòtica a la part superior de la façana que dóna a la rambla de Santa Teresa. Materials: Pedra
tallada que defineix fonamentalment els elements arquitectònics, baranes de ferro forjat amb algun ornament de fosa,
acabats de façana arrebossats i estucats i pintures murals. Conservació de la façana: Alguns desperfectes en pedres i
acabats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La casa Vilarrubia, construïda a mitjans de segle XIX és fàcil que s'edifiqués damunt una antiga
construcció barroca.
És una mostra de l'estil historicista del segle XIX, amb una clara empremta neogòtica

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
Valor històric - artístic
L'edifici és una mostra de la millor arquitectura dels estils eclèctics de mitjans segle XIX produïda
a Vic. Cal destacar la unitat de composició, de conjunt, ja que forma un gran volum lligat per
ràfec a manera de cornisa de la part superior de l'edifici, també la magnífica façana neogòtica
amb pintures murals a les galeries i el volum de la planta baixa, d'inspiració clàssica, que dóna a
la rambla de Santa Teresa. L'edifici també és molt interessant per la definició que fa dels
elements arquitectònics i com a mostra de la seva bona execució i construcció.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra, la porxada neogòtica, les pintures murals, la barana
ceràmica i els elements de manyaria que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt dels ravals contextualitza i realça l'edifici. A més, tal com està situat l'edifici
actua de fita pel final del Passeig i també per la Rambla dels Montcada.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Vilarrúbia

C 015 002

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum fins a la cornisa superior, la formalització arquitectònica, els
materials, les textures i el cromatisme, i s'ha de respectar el volum fins més amunt de la cornisa
superior.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura, el
cromatisme, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

S'ha mantenir la visiblitat de la porxada neogòtica. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte
la continuïtat i la coherència del conjunt dels creixements itinirerants

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM
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INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA 4/6
C BISBE TORRAS I BAGES
X= 438607
Y= 4642261

Dades Cadastrals:

8724002DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
Varies

Altres noms:

Escola Escorial

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36402
Conservació
BIPCC
Veure fitxa del subsòl,
d'elements singulars, naturals i
jardins

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Convent religiós i educatiu

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Santa Joaquima de
Vedruna : Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que
es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes
principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.
Aquest carrer en concret formava part de la Via Strata
Francisca, perquè anava cap a França, passant per Roda
de Ter en direcció Olot.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.4 - O08.4

Superfície:
Sostre:

12490 m2
11710 m2
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Leandre Serrallach Mas, arquitecte
1891-1900
Època contemporània Segles XlX

MH34
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Conjunt d'edificacions diverses construides en diferents temps i diferents estils.
El projecte original són l'església i les diferents edificacions a l'entorn del claustre que van des del carrer Santa Joaquima
fins el carrer Torras i Bages. Consta de planta baixa i dues plantes amb coberta de teula àrab a dues vessants.
El conjunt està resolt amb edificis rectangulars que es van disposant a l'empleçament en funció de la geometria,
organitzats al voltant d'un gran pati i dos de laterals. La planta del gran pati és quadrada i recorda l'estructura d'un
claustre medieval.
La planta baixa, originàriament era utilitzada per al servei de cuina, safareig, bugaderia...; la planta noble, és on s'hi
trobaven el noviciat i les sales de treball, i la segona planta és on hi havia els dormitoris dividits en tres ales.
L'edifici té diversos accessos, cosa indispensable pel nombre de novícies i germanes residents. Tant els elements de
surport com els elements sustentats són bigues i pilars de ferro.
Aquest conjunt va quedar acabat amb la capella de Sant Rafael, situada a l'hort i destinada a ser el cementiri de la
comunitat. La construcció és d'una sola nau amb contraforts exteriors, i un petit rosetó sobre la portalada.
L'eslgésia és d'una sola nau amb capelles laterals, coberta amb teula àrab a dues vessants. Va ser dedicada a la Mare
de Déu del Carme i conserva també la seva advocació a Santa Eulàlia.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Tant les façanes exteriors com les interiors són simètriques i marquen eixos verticals de composició. Les proporcions
dón verticals i es mostra la típica gradació amb l'altura. L'edifici queda rematat per una petita cornisa i diferents
ornaments. Els acabats de façana són estucats amb diferents elements arquitectònics de pedra tallada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La compra de les noves cases del Carrer Santa Teresa va impulsar la construcció d'un edifici de
nova construcció que unifiqués totes les finques de la propietat i donés resposta a les
necessitats d'una congregació i d'un noviciat creixents.
Els plànols d'aquest projecte es van entregar el 1891 i l'edifici va ser construït en sis anys
(1981-1896). En una segona fase es va emprendre la construcció de l'església, que va ser
consagrada pel bisbe Torras i Bages el 1900.
La primera ampliació es va donar passada la Guerra Civil, i es va créixer donant façana al carrer
Caputxins. La segona i gran ampliació va ser a partir del curs 1954-1955, que es va construir un
edifici a la cara nord del pati, que va permetre ampliar considerablement la capacitat de l'escola i
del nombre d'aules.

Arqueologia:

Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

La fundació de la congregació va ser el 1826 per Joaquima de Vedruna que vivia i exercia
ensenyament al mas Escorial. El Mas quedava alluyat del nucli i no podia garantir la prtoecció de
les germanes al està fora de les muralles. Aquesta dificultat va provocar que s'intal·lesin en un
pis a la planta baixa del carrer de la Riera, que en dos anys se'ls hi va fer petit, i es van acabar
traslladant definitivament en dues cases de lloguer davant de la capella de Santa Eulàlia del
carrer dels Caputxins.
Finalment, el 1835, la baronessa de Savassona va oferir a santa Joaquima, els diners per
adquirir quatre casetes al costat de l'església de Santa Eulàlia. Aquest seria l'origen de la CAsa
Mare, a partir del qual s'iniciaria la transformació definitiva de l'espai.
El 1863 va obrir un col·legi internat, el primer de l congregació que s'obria amb aquesta finalitat.
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Aquesta escola es va obrir a les cases de la part de llevant de l'església de Santa Eulàlia i molt
proper a la Casa Mare, en uns terrenys adquirits l'any 1858.
Més endavant, es van comprar cases del carrer de santa Teresa per una ampliació. Això va
impulsar un projecte d'un edifici de nova planta per donar resposta a les noves necessitats de la
congregació.
VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
El conjunt és interessant com a mostra de l'arquitectura eclèctica que alguns han anomenat
d'inspiració bizantina, sobretot pel claustre interior. També és important per la qualitat de la
construcció i la definició dels diferents elements arquitectònics i per la seva imatge, molt
assimilada pels ciutadans.

Elements:

De tot el conjunt d'edificacions, el que es cataloga és la primera i segona fase del projecte de
Leandre Serrallach.
Cal destacar tots els elements de pedra treballada, els de forja, i les pintures i vitralls de
l'església, que caractritzen i singularitzen l'edifici.

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt contextualitza i realça l'edifici

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

En l'església i el convent
Exterior: En la façana al carrer de Santa Joaquima de Vedruna fins a l'església inclusivament, la
façana del claustre, la façana que dóna al carrer de Torres i Bages i la façana interior davant la
zona ELu, s'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Església
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, les textures, els
cromatismes, l'estructuració funcional general i l'estructuració de suport.
Convent
S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, el material, lestextures, els
cromatismes, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport
Capella de Sant Rafael
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, el material, les textures, els
cromatismes, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt històric urbanístic i la seva
coherència

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Tanca del convent de les Carmelites
Carrer Bisbe Torras i Bages

Bernat Pijoan, arquitecte
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1915

Descripció:
És un mur de tancament que consisteix en tres parts: El sòcol de pedra que es va escalonant; el coronament que és
de rajola inclinada, com si fos una petita coberta; i la part central que es tracta d'una composició repetitiva de
columnes adossades al mur amb una finestra centrada a l'espai sobrant entre columna i columna.
En la tramitació de l'expedient, el 1915, es sol·licitava la construcció d'un passadís i una planta amb galeries que
donaven al jardí. Actualment s'ha transformat la part posterior del mur amb més aules per l'ús escolar.
Presenta una imatge molt integrada en el seu context. Té connexions amb el convent de les germanes carmelites.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabiltiació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.

Informació complementària::

C 015 004
EA88
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:

JA51

Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Col·legi l'Escorial

Ús actual
Ús originari

Equipaments
Defensiu. Necròpolis, habitatge
civil i religiós.

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
Museu Episcopal de Vic

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Carrer de Sant Joaquima Vedruna, 4
VAris

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Neolític final, Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior
Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI
Descripció de bé:

Descripció específica:
Conjunt format per un convent, una església i una escola d’ensenyament primari i secundari L’indret té un especial
interès per al coneixement de l’estructura urbana de l’Ausa romana, car per aquest indret passava possiblement una
de les vies de sortida de la ciutat, cap al llevant, que en època medieval encara continuà utilitzant-se sota el nom de
Strata Francisca. Les notes que recull Serra i Campdelacreu, ens permet pensar en la presència de restes des del
neolític a l’època moderna. El 1891, amb motiu de la realització dels fonaments de l’obra foren trobades les restes
prehistòriques i romanes. L’església es va inaugurar el 31 de desembre de 1900. D’època neolítica es troben tres
sepulcres de fossa, segons Serra i Campdelacreu, un de sol segons altres autors, localitzats en el centre del
presbiteri de la nova església de l’Escorial, a uns 2 metres de profunditat. Els sepulcres eren molt junts, protegits
per lloses i pedres, i contenien una inhumació cadascun en posició estirada. Entre el material arqueològic que
contenien cal esmentar-ne un vas de ceràmica a mà, piriforme de grans dimensions, de pasta negrosa i llisa i dues
anses i dos botons diametralment oposats. Una banya de cérvol afilada en un extrem, una petxina i dos ullals de
senglar. Una de les tombes no contenia aixovar. D’època romana s’esmenten les restes d’una necròpolis, que no
estan localitzades. També es va trobar en aquest lloc amb motiu de les obres de construcció de l’església una
moneda de plata de l’Emperador August. La premsa de l’època donà també la notícia d’una medalla de plata que va
desaparèixer entre les runes (El Norte Catalán 8.8.1891). Sembla que també procedeix de l’indret la inscripció
romana CIL 4618, que ara es conserva al claustre de la catedral de Vic, i que porta el text següent: DIANAE,
SACRVM, OB.HONOR, SEVIRATU (s), C.CORNELI, VS GRATI.LIB, MAGNIO, IIIIII VIR, IDEM.ARAM.ET.SED (ilia)
– Consagrat a Diana per l’honor del sevirat, Cai Corneli llibert de Grat Magni, sevir (li dedica) aquest mateix altar i
seient. Per les seves característiques aquesta inscripció es pot datar entre els segles II-III dC (Molas, 1982 p.55).
Pel que fa a l’edat mitjana, l’any 911, ja es menciona una capella dedicada a Santa Eulàlia. Entorn d’aquesta
església s’hi va desenvolupar un raval molt important que va existir durant tota l’època medieval fins al 1655, quan
es van arrasar totes les construccions fora muralles, amb motiu del pla de fortificacions de Vic durant la Guerra dels
Segadors. Al segle XVII es torna a construir l’església de Santa Eulàlia, al lloc on ara hi ha l’església del convent de
l’Escorial. El 1854 aquesta església encara era visible. Al segle XIX i XX les Germanes Carmelites de la Caritat
s’establiren en aquests terrenys, cedits per la família Sallés. Amb motiu de la construcció d’una nova sala esportiva
per a l’escola, es va portar a terme l’enderroc d’un safareig, galliner i garatge situats a la finca del col·legi Escorial,
al carrer Torras i Bages 13, fet que va motivar una intervenció el 2008 dirigit per Montserrat Rocafiguera. Tot i que la
major part del solar era cobert de runes contemporànies, es van realitzar les següents troballes arqueològiques,
actualment en fase d’estudi. L’època romana: Pràcticament no s’ha localitzat cap estructura, tanmateix, en un dels
límits de la intervenció destaquen nivells homogenis amb abundància de material romà. Aquest es pot datar en
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època tardoromana per la presència de ceràmiques sigil·lates clares i comunes africanes. Cal destacar-hi la troballa
de restes d’estucs, que fan pensar que ens trobem en la part baixa d’un enderroc, però que les estructures in situ no
deuen ser gaire lluny, sota els patis de la mateixa escola. Sembla clar que es tracta d’una vil·la suburbana de l’Auso
tardorromana. El segle XVII: S’ha descobert un angle del possible baluard de caràcter militar associat a la fortificació
que va planificar Joan d’Àustria, fill natural de Felip IV i cap de l’exèrcit durant la Guerra contra França, en la seva
estada a Vic l’any 1656 i que sembla que només es portà a terme parcialment. Tot i que l’estructura és
desempedrada i força malmesa, és un document que aporta nova llum sobre una de les estructures defensives
menys conegudes de la ciutat de Vic. També hi ha la possibilitat que un dels murs longitudinals de la zona
pertanyés a l’antiga muralla del morbo. El segle XIX: Han aparegut diverses restes molt malmeses de les cases que
configuraven el barri de Santa Teresa en el segle XIX, que van ser paulatinament adquirides per la congregació de
Germanes Carmelites de la Caritat, i que s’enderrocaran per a la construcció del convent actual.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o estructures
antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la reglamentació
vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

"AAVV. (1981). El Norte Catalán, núm 24 (8.8.1891) AEV AAVV (1901). La plana de Vich, núm 79 (3.1.1901) p.3
AEV AAVV. (1990). Carta Arqueològica de Catalunya. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya,
IPAC2748. ALBAREDA, J; FIGUEROLA, J; MOLIST, M; OLLICH, I (1984). Història d'Osona. Vic p.35 ALMAGRO, M;
SERRA RÀFOLS, JC; COLOMINAS, J (1945). Carta arqueológica de España (Barcelona). Madrid. BOSCH
GIMPERA, P. (1913-1914). Necròpolis a Sant Genís de Vilasar. A:Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans . Barcelona
.1913-14, p.810, fig. 18 . BOSCH GIMPERA, P. (1919). Prehistòria Catalana. A:Enciclopèdia Catalana. Barcelona
.Enciclopèdia Catalana. CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1985). Programa PRAV, Vic (inèdit) CASAS, J;
GÓMEZ, A.; MASÓ, R; MESTRES, I; ROCAFIGUERA, M.(2013). «Ciutat de Vic: Darreres Intervencions i Línies de
Recerca (2005- 2009)». I Jornades d’Arqueologia a la Catalunya Central. Manresa, octubre de 2010. DIAZ, A.
(2012). Memòria de les excavacions arqueològiques al Col·legi Escorial (Vic). Servei d’Arquelogia. Generalitat de
CatalunyaFABRE, G; MAYER, M, RODÀ, I (1984). Inscriptions romaines de la Catalogne I. Paris. P. 72-73. GUDIOL
i RICART, J . (1920). Les primitives civilitzacions Ausetanes. Vic: 51-53 . SERRA i CAMPDELACREU, J. (1965).
Sepulcre del convent de les Camelites. A:Carta Arqueológica de España . Barcelona .Centro Superior de
Investigaciones Científicas: 221. GUDIOL I RICART, JM (1920). Les primitives civilitzacions ausetanes. Vic
(velografiat a mà) p. 51-53. . ROCAFIGUERA, M. (2008). Memòria de les excavacions arqueològiques preventives
per a la construcció d’una sala esportiva al Col·legi Escorial (Vic). Vic, 2011. 152 p ROCAFIGUERA, M. (2010). Les
excavacions arqueològiques De L’Escorial (Vic). Del Món Romà Fins Al Segle XIX, Vic, Ausa, 24, 166, 733-751.
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL COL·LEGI ESCORIAL

Època:

transformat en totes les
èpoques

Estil:
Autor:

Jardí romàntic

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí d'institució
2150 m2
jardí d'escola

Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

Bo
No
Si

c/ Santa Joaquima Vedruna, 4,6

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Valoració:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Ambiental
jardí històric enmig pressió
escola

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Plànols de l'edifici de 1891

Descripció:
Retalls de jardí tot i que ben conservats del que sense dubte foren uns jardins més grans i ben estructurats. En
general son actualment espais delimitats per arbust retallat, amb arbrat i gespa o graves. La pressió de l'ús escolar
és evident i fa que paviments, tancaments, etc. hàgin de ser de caràcter dur i urbanitzat. Es conserva un teix
monumental catalogat. El tractament general de la vegetació és correcte i es percep la voluntat de l'escola en
mantenir una certa diversitat, que el coneixement de la mateixa sigui compartit per els alumnes, dins dels valors
d'educar en la natura. S'endevina un tractament inicial tipus jardí romàntic per la utilització de pedra de rocalla
definint parterres, etc. i que aniria d'acord amb l'època tot i que actualment no en conserva l'esperit.
Orientació principal a est.
VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

ELEMENTS:

Contruïts:
Estat de conservació:
Mobiliari:

Taxus baccata, teix
Picea sp., pícea
Trachycarpus fortunei, palmera
AP04

tanques de xiprer retallat
rosers, alguns enfilats en
estructures de ferro que es

C 015 004
JH35
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Estat de conservació:
Singulars:
Estat de conservació:

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure, procurar recuperació paviments permeables, vetllar per un bon drenatge i incrementar la
diversitat d'espècies vegetals. Si mai disminuís la pressió escolar, eliminar tanques, límits i paviments incorporats a
controlar tal efecte.

Elements a conservar:

Informació complementària::

L'escola dins el programa 'Escola Verda' ha creat una web on es recullen totes les espècies vegetals del
jardí http://escolaverda.escorialvic.org/

C 015 004

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de les Carmelites
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ CLAUSTRE CONVENT VEDRUNES

Època:

1900

Estil:
Autor:

Antoni Serrallach, arquitecte

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí de claustre
291 m2
claustre

Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

Bo
De forma puntual
No

c/ Santa Joaquima Vedruna 6

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Valoració:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Ambiental
jardí de claustre

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Claustre rectangular d'estil neo-romànic amb arcades a quatre vents, dominat per el Monument a la Mare
Fundadora de les Vedrunes. Actualment tot és pavimentat de pedra, desconeixem si antigament fou de paviment
tou. La vegetació actual és minsa, en 4 jardineres a cada una de les cantonades.

VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

ELEMENTS:

Contruïts:
Estat de conservació:
Mobiliari:
Estat de conservació:
Singulars:
Estat de conservació:

palmeres encara joves i en
jardinera

Trachycarpus fortuneii, palmera
Bo

C 015 004
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de les Carmelites

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i conservació

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure, en cas de restauració procurar paviments permeables en l'àmbit central, vetllar per un bon
drenatge i incrementar la diversitat d'espècies vegetals.

Elements a conservar:

Informació complementària::

C 015 004

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Església i convent de les Carmelites

C 015 004
AP04

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Teix de l’Escorial

Coordenades UTM:

X= 438664

Casc urbà. Al costat de la capella principal de l’Escorial.
Y= 4642232

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
El teix està situat dins d’un parterre enjardinat al costat de la capella principal. Tocant a aquest parterre hi ha un
jardí més gran on entre d’altres espècies podem veure un exemplar de grèvol i un xiprer destacables.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Teix
Taxus baccata
Taxàcies

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

8m
2m (a 0,50m)
0,64m
3,80m
9-11m

Alçada de la primera ramificació:
0.80m
Nombre de branques de la primera ramificació:
5
Comentaris:
Tant la seva capçada com la seva silueta arrodonida molt ben cuidada atorguen a aquest teix un aspecte molt
atractiu.
Segons la directora Montserrat Espinal dins l’escola també hi havia dos cedres molt grans que varen haver de ser
tallats a causa d’una forta ventada que els va escapçar i posava en perill la integritat dels edificis i posava de relleu
el risc de caiguda de branques que afectava a aquesta espècie i que podia afectar a la integritat dels alumnes.
Pel ritme de creixement dels teixos no seria descabellat que aquest exemplar ja fos plantat cap al 1826 quan Santa
Joaquima Vedruna va fundar el convent de l’Escorial. Si fos així estaríem parlant d’un exemplar d’uns 180 anys
aproximadament. Aquest fet no va poder ser confirmat per la directora del centre.
En aquest catàleg s’han inclòs altres teixos com el del claustre de Sant Domènec o el de la Casa Sacerdotal però
aquests tenen un desenvolupament diferent i segurament no són d’edat tan avançada. Tot i això pel que fa al primer
cas ja avançàvem que gràcies a una fotografia antiga del claustre l’arbre podia superar per poc el centenar d’anys.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Església i convent de les Carmelites
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.
PLADEVALL, A. 1981. “Vic”, Gran Geografia Comarcal de Catalunya: Osona i el Ripollès. Barcelona.

Codi de classificació
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Núm

Denominació

CONJUNT Històric Urbanístic
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Carrer
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Carrer

de

010 033
011
Carrer
011 012

de

001
003
013
014
019
043
001
009
016
019
031

Àngel Custodi
zona Torre dels Caputxins
1 Fornícula
Baró de Savassona (del núm. 1 al 4)
Bisbe Casadevall
5 Fornícula
9 Subsòl: Carrer Bisbe Casadevall 9
Fusina
3 Local comercial: Teresa MO
7 Local comercial: Ferreteria Comasòlivas
9 Subsòl: c. de la Fusina 9
15 Casa de Josep Casassas
26 Edifici habitatges
32 Edifici habitatges
Gelada
13 Fornícula
Misericòrdia
2,4 Claustre de l'Antiga Casa de la Misericòrdia
Jardí Claustre de l'Antiga Casa de la Misericòrdia
1 Subsòl: Casa de la Misericòrdia
Nou
2 edifici
2 Fornícula
2 Subsòl: Carrer Nou, 2
7 Edifici habitatges
8 Casa Pericas
12 Edifici habitatges
14 Edifici habitatge. Casa Anfruns
16 Subsòl: Carrer Nou, 16
17 Edifici de la Cooperativa (Cinema Nou)
30 Edifici habitatges
34 Casa Serrabou
53 Subsòl: Carrer Nou, 53
63 Subsòl: Carrer Nou, 63
82 Edifici d'habitatges
123 Edifici habitatges. Casa Vilà
Sant Antoni
1 Casa Comella
3 Edifici habitatges
13 Edifici habitatges
14 Fornícula
19 Fornícula
43 Subsòl: c. St Antoni 43
Sant Fidel
1 Edifici habitatges
9 Edifici de la telefònica
Sant Pau
16 Edifici habitatges
19 Placa
31 Edifici habitatges
31 Fornícula
33 Edific d'habitatges
Sant Sebastià
12 Casa de Josep Blanch
12 Fornícula (cantonada c. Nou)

D
D
D
D

012
Plaça
012 000
013
Plaça
013 000

D
D
D
D
D

013
013
013
013
013

de

Santa Eulàlia

dels

Sants Màrtirs

s/n Subsòl: Plaça Santa Eulàlia
Plaça dels Màrtirs o dels porcs
s/n Font de la plaça dels Màrtirs
1,2,3 Edifici habitatges. Casa Josep Rafart
4 Casa de Jaume Casassas
5 Casa de Narcís Vilaseca
12 Edifici habitatges
13,14 Conjunt edificacions Can Riera

001
004
005
012
014

D

013 015

D

014

14 Fornícula
15 Casa Ramon Bosch
15 Fornícula
Carrer

del

Trinquet

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
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Denominació:

Codi de classificació:

EIXAMPLE MORATÓ

D 000 001

INFORMACIÓ GENERAL:
Localització:
Coordenades UTM:

Eixample Morató
X=438494
Y=4642357

Codi Postal:
Plànol:

08500
O-09.9

Altres noms:

Eixample del Pla dels Caputxins o
les Coromines dels Màrtirs
Varis

Superfície:

58.742m²

Sostre teòric:

PB+3 i PB+4 (plaça dels Sants
Màrtirs)

Núm. plantes.

CATALOGACIÓ:
Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Conjunt històric urbanístic
SUC (urbà consolidat)
BCIL

Ambiental
Veure altres fitxes del catàleg

DADES URBANÍSTIQUES:
Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:

POUM
SUC (urbà consolidat)
R2b

CONTEXT URBÀ:
Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línia recta, amb edificacions
entre mitgeres, i amb la introducció de les cases de pisos
(habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

EIXAMPLE MORATÓ

D 000 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL CONJUNT:

Subcodi:

Estil:
Època:
Dates de construcció:

Barroc
s. XVIII-XIX
s. XIX-XXI

Ús originari:
Tipologia de parcel·la:
Tipologia edificatòria:

Autor/arquitecte:
Mestre d’obres:

Germans Morató (Josep Morató)
Varis

Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Entorn de protecció:
Situacions de risc:

Àmbit conques visuals
Sense risc

C 11
Varis
Entre mitgeres
Habitatges unifamiliars i
plurifamiliars
Existents
Regular

DESCRIPCIÓ:
Aquest conjunt respon a un projecte d’urbanització de tot l’espai comprès entre el carrer Manlleu i el carrer Santa Joaquima
de Vedruna. I del que quedava emmarcat pel convent de Santa Clara, pel traçat del carrer Nou, l’Església de Sant Àngel Custodi,
l’Església de Santa Eulàlia i la Casa Misericòrdia, i algunes cases de la banda de baix del Passeig que ja s’havien començat a
construir.
Les característiques originals d’aquests eixample són parcel·lacions normalment de façanes de 4,5m, amb edificacions de planta
baixa i dos pisos. La façana tenia proporcions verticals igual que les seves obertures que es solien disposar sobre un sol eix de
composició, en el que es situava el portal principal a planta baixa, una finestra o balcó a la planta pis, i finalment una finestra
més petita a la planta segona. La coberta era inclinada a dues aigües amb barbacana de colls de fusta i baixants vistos.
La edificació paulatina d’aquests terrenys, juntament amb l’eufòria que estava vivint la ciutat, fa que s’introdueixin
modificacions sobre aquestes característiques inicials, més pròpies dels creixements itinerants. Aquestes incorporacions són
les cases de pisos (habitatge plurifamiliar) que tenien una parcel·lació més grossa, i també la intervenció dels mestres d’obres,
arquitectes i artesans que dotava de característiques diferents la façana, amb simetries, textures, acabats i baranes o balcons
més rics, abandonant la humilitat i la austeritat original.
L’altre característica és la transformació de cada finca, introduint nous pisos, amb galeries refoses, o modificacions arrel
d’ordenances temporals que no acceptaven les barbacanes i que donen lloc a tota la ciutat les cornises treballades de pedra i
els terrats.
És tota aquesta evolució i transformació que defineix l’estat actual. Es pot dir que fins el segles XIX i principis del XX es mantenen
uns criteris d’intervenció similars i són els que es recullen en les condicions d’edificació.

DADES HISTÒRIQUES
Cronologia:

1590
1608

1636

1647
1692

1693
1696
1727
1734

Es col·loca la primera pedra del convent de Santa Clara.
Van arribar els Caputxins, als quals va lliurar a la ciutat l’església de Sant
Àngel Custodi, que aviat els hi va quedar petita i en van realitzar una altra
de més gran, inaugurada el 12 d’octubre de 1610.
La fundació del convent de monges carmelitanes descalces es va instal·lar
a l’era de Santa Eulàlia, prop del portal i fora dels murs, arrel d’una
disposició testamentària del 29 d’abril de 1636 de la Senyora Pradell.
Es va intentar establir un convent de monges caputxines, però malgrat els
esforços no va sorgir.
Es construeix de nou l’església de Santa Eulàlia, enderrocada amb motiu de
les fortificacions, però desplaçada del lloc original al que avui ocupa
l’església de l’Escorial.
Es declara edificable l’espai entre les esglésies del Carme i Santa Clara.
Sembla l’artista Joan Francesc Morató és l’encarregat de traçar el carrer
Nou des del mig del carrer Manlleu fins al dels Caputxins.
Es compren els terrenys per edificar la Casa Misericòrdia. Es construeixen
casa i capella, junt a un hort murat de tàpia, i es donen al Bisbat el 1929.
Es preveu la formació de la Plaça amb nom de Sants Màrtirs, a raó d’ocupar
les Coromines que en deien dels Màrtirs. També aparagueren en aquestes
dates el Carrer del Trinquet, en el lloc on hi va haver el Trinquet o Joc de
Pilota, el de la Fusina, també el de Sant Sebastià, seguit del carrer Sant
Antoni.

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
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Font llibre La ciutat de Vic i la seva història. E. Junyent

1752

A la plaça dels Sants Màrtirs s’hi destina el Mercat dels Porcs que es feia
setmanalment el dissabte, que era molt concorregut per la Plana i fora de
la plana. I que va ocupar aquest lloc fins el 1959 que amb la pesta porcina
es va prohibir la celebració.
Es destina a l’edificació del Pla de Caputxins o del Morató.

1936
Arqueologia:

S’enderroca el convent de Santa Clara i s’urbanitza amb l’allargament del
carrer Sant Antoni.
Aquest espai presenta evidències arqueològiques d’època romana, sobretot, en les zona propera a
l’Escorial i carrer de Santa Joaquima de Vedruna; i també restes d’època medieval i moderna al
conformar-se com a part del barri de Santa Eulàlia. Barri conegut com Eixample Morató i format pel
conjunt de la Plaça dels Màrtirs i carrers adjacents fins al carrer Manlleu. Destaca l'espai on s'ubicava
l'antic convent i església de Santa Clara, la Plaça de Santa Eulàlia i el carrer de la Gelada fins a Rambla
del Passeig. El topònim correspon al Pla d'urbanització de la zona de Santa Clara als Caputxins feta
per Josep Morató i portada a terme a inici del segle XVIII. Aquest espai presenta evidències
arqueològiques d'època romana, en la zona propera a l'Escorial i carrer de Santa Joaquima Vedruna i
restes d'època medieval i moderna al conformar-se com a part del Barri de Santa Eulàlia. L'obertura
del carrer del Bisbe Torras i Bages i la substitució de les cases situades a la zona de Santa Teresa va
portar més tard a la urbanització del sector de llevant de la ciutat fins a enllaçar amb edificis que
arriben al turó dels caputxins i a l'esplanada de Santa Clara vella.

Context històric de la
ciutat:

Després de la Guerra dels Segadors, va venir la represa de la vitalitat ciutadana i es va tornar a la
reconstrucció dels ravals, i es va estudiar la urbanització de la gran extensió de terreny entre el
carrer Manlleu i dels Caputxins, però la Guerra de Successió ve estroncar el desenvolupament
d’aquest sector. No va ser fins a mitjans del s.XVIII que es va fer el traçat definitiu a mà de
l’arquitecte Josep Morató.

Valor sociocultural:

El desenvolupament urbanístic d’aquest eixample es troba immers dins un aire renovador de la
ciutat, que es caracteritza per una època d’eufòria econòmica i d’expansió demogràfica, comercial
i industrial (bàsicament tèxtil). I el que resultarà l’època de gran esplendor de la ciutat.
El Mercat dels Porcs va donar al barri una força molt gran,
ja que passaven més de 2000 caps de bestiar, va acabar
generant una raça vigatana, i del que es parla el 1913, com
el mercat porcí més important d’Espanya.

Font foto: Arxiu Comarcal Comarcal. Autor anònim
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VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:
Valoració:

És un element generador en la formació dels orígens de la ciutat, genera continuïtat en la coherència
del paisatge urbà, manté molts valors d’autenticitat, té un alt valor simbòlic i identitari del municipi,
és testimoni de molts fets històrics i de diferents formes d’habitar.

Elements:

Veure les fitxes particulars de cada element.

Entorn de protecció:

Veure la fitxa d’entorn de protecció

Grau de coherència:

Té un alt nivell de coherència entre els seus elements i, tot i que, molts d’ells han desaparegut o
s’han transformat, encara es pot percebre l’essència del conjunt.

EIXAMPLE MORATÓ

D 015 000

CONDICIONS D’EDIFICACIÓ:
TIPOLOGIA I COMPOSICIÓ DE FAÇANES:
Tipologia de façanes:

Es diferencien dos tipus de façana, la de carrer i la interior.
o Façana carrer: És la façana que històricament dóna a un espai públic sigui carrer, plaça o parc i
segueix els criteris compositius i pla de façana que es defineixen en els punts posteriors.
o Façana interior: És la façana que generalment queda a l’interior d’illa. S’entén que aquesta façana
ha estat configurada per diferents modificacions en el temps sense seguir un pla de façana.
En aquesta tipologia hi trobem, galeries, tribunes, grans balcons refosos, galeries porticades... és
per això que en aquesta tipologia de façanes, es dóna més llibertat compositiva sempre que
segueixin les tipus tradicional. Pel que fa els acabats, balcons, baranes i elements es seguirà el
que s’estableix en la façana de carrer.

Proporcions:

En la seva globalitat, la façana tindrà una proporció vertical a l’igual que les seves obertures que
s’agruparan en eixos també verticals.

Eixos de composició:

L’amplada de la parcel·la condicionarà el nombre d’eixos i la relació entre ells:
a. Parcel·la < 4,80m. Tindrà màxim 1 eix de composició de manera que es mostri una asimetria en
la façana seguint el que estableix el plànol de criteris compositius de les façanes de la clau R2.
b. 4,80 ≥ Parcel·la < 8m. Tindrà màxim 2 eixos de composició, dels quals un tindrà el caràcter de
principal i l’altre de secundari, de manera que es mostri una asimetria en façana, seguint el que
estableix el plànol de criteris compositius de les façanes de la clau R2.
c. Parcel·la ≥8m. Tindrà un mínim de 2 eixos i per cada 2,5m d’augment de façana es podrà afegir
un nou eix. Dels quals hi haurà eixos principals i secundaris i podran mostrar una simetria.
S’entén que la composició de la façana consta del conjunt de la planta baixa i plantes pis, així doncs,
ha de respondre a una coherència global. Per tant, cal establir una relació directe entre aquesta planta
baixa i les plantes pis, seguint els següents criteris:
La distribució dels eixos en planta baixa estarà condicionada per:
Prevaldran les obertures existents.
La relació global amb les obertures de les plantes pis.
La separació entre les obertures serà com a mínim de 40cm.
La separació mínima de 50 cm entre l’aresta de l’obertura i la
mitgera.
La distribució dels eixos de les plantes pis estarà condicionada per:
Prevaldran les obertures existents.
La relació global amb les obertures de la planta baixa.
La separació mínima de 60 cm entre la mitgera i l’aresta de
l’obertura si és una finestra, i 80cm si és una finestra balconera o
una sortida de balcó.
Les obertures tindran proporció vertical, a ser possible disminuiran la seva dimensió a mesura que
s’incrementin pisos i, en les plantes pis. Es seguirà el que estableix el plànol de criteris compositius de
les façanes de la clau R2.

Última planta:

Quan el planejament permet esgotar l’edificabilitat teòrica augmentant una planta pis, aquesta estarà
enretirada del pla de façana de carrer 3,60m.

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

Aquesta façana serà una galeria porticada com a interpretació de les que hi ha en els tipus tradicionals
i es pot deslligar dels eixos compositius de la façana principal.

TIPOLOGIA ARQUITECTÒNICA I ESTRUCTURAL:
Tipologia estructural:

Sempre que sigui possible es mantindrà el criteri de màxim respecte per l’element estructural existent,
no alterant la relació estructural amb l’edifici. En el cas que sigui necessària la substitució d’algun
element estructural, s’haurà de seguir el sistema constructiu original, en especial pel que fa als
elements singulars.

Tipologia arquitectònica:

En la mesura que sigui possible es mantindrà la tipologia arquitectònica, situació dels element comuns,
de les sales principals de l’edifici.

COBERTES I CORONAMENTS:
Sistema de coronament:

El remat superior de l’edifici és el lloc on s’ajunta el parament vertical i la coberta, i aquest es resoldrà
en funció de:

Coberta inclinada: el coronament de la façana serà ràfec inclinat (barbacana) o amb ràfec
acornisat. En el cas del ràfec inclinat serà amb colls vistos de fusta. L’entrebigat dels colls pot ser
amb fusta, amb ceràmica comuna o amb mosaics, com els tipus tradicionals. La volada del ràfec
pot anar de 60cm a 1m. El ràfec acornisat serà aquell no superior a 40cm constituït per elements
ornamentals a la manera de cornisa com el tipus tradicionals.

Terrassa: el coronament de la façana serà amb cornisa treballada amb forma de motllura com els tipus
tradicionals. El material d’acabat ha de ser de peça ceràmica cuita, evitant el gres.

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
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Coberta:

La coberta principal de l’edifici ha de ser coberta inclinada a dues aigües amb el carener paral·lel al
carrer a on es fa front, i se situarà al centre de la zona edificada, o en el centre del volum de l’última
planta. El material utilitzat serà obligatòriament la teula àrab, preferentment de recuperació.
Només es permetrà les terrasses de nova formaciócom a resultat de la reculada del creixement de
l’última planta. El material d’acabat ha de ser de peça ceràmica cuita, evitant el gres.
La formalització en façana d’aquestes terrasses serà:

-

Quan el remat sigui del tipus ràfec inclinat
s’haurà de mantenir la coberta inclinada tal i
com es detalla en l’esquema:

-

Quan el remat sigui del tipus acornisat
s’acceptarà les baranes de barrots simples
de forja o d’acer pintat negre imitant forja,
com les tradicionals.

En el cas de la coberta inclinada s’admetran terrats refosos dins la pendent de la coberta, no visibles
des de la via pública i amb un a superfície màxima descoberta de 12m². El material d’acabat ha de ser
de peça ceràmica cuita, evitant el gres.
Canals i baixants:

Els baixants exteriors vistos i els canals de recollida d’aigua seran de zenc o coure. Els canals vistos
seran de perfil semicircular i els baixants circulars.A nivell de planta baixa els baixants quedaran
encastat a l’edifici.

Xemeneies:

El tram exterior vist s’haurà d’integrar al màxim a les construccions existents, amb acabats semblants
als de façana. El barret podrà ser metàl·lic pintat imitació forja o d’obra similar a les tradicionals.

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
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FAÇANES A CARRER:
Pla de façana:

Material de façanes:

Les façanes a carrer hauran de ser planes i podran sobresortir 15cm del pla de façana amb petits
elements a la manera de motllures, independentment del sistema de coronament.
Queden prohibides les terrasses incorporades a la façana que siguin refoses a l’edificació, a excepció
de les últimes plantes que compleixen la galeria porticada.
Pel que fa a les façanes interiors aquestes podran mantenir la seva volumetria. En el cas que hi hagi
galeries aquestes s’hauran de mantenir la seva formalització, material i tipologia.
El material principal de façana haurà de ser morter de calç: estuc, arrebossat, arremolinat,
esquerdejat. A la mesura que sigui possible, en les façanes que tenen l’acabat original s’hauran de
mantenir i recuperar.
Les condicions particulars d’actuació a les façanes venen determinades pel grau de protecció de
l’edifici i es recullen en l’ordenança del paisatge.
Queda prohibit qualsevol tipus d’aplacat ja sigui de pedra natural com artificial, com també utilitzar
l’obra vista, els elements sintètics, plàstics i pintura plàstica, materials brillants i de colors vius.
Les pintures seran sempre mates i llises, aplicades amb uniformitat en tot el parament. S’admetran
només les pintures a la calç o al silicat. Es seguiran els criteris establerts al catàleg d’acabats i textures
de façanes de la Ciutat de Vic.

Balcons:

La disposició general dels balcons en relació a les façanes i a les obertures seguirà sempre els models
tipològics tradicionals.

o
o

o

Baranes:

Volada màxima 60cm en planta primera. Disminuirà la seva volada en altura. Mai podrà repetirse la mateixa volada.
La llargada de la llosana, com a norma general la llosana dels balcons no passarà mai de 30cm per
banda de les obertures de sortida o dels brancals de pedra, i només s’admetran els balcons de
més d’una sortida en les primeres plantes.
La llosana podrà ser de materials que variïn la textura o el cromatisme en relació als acabats
generals de façana.

Pedra. Quan el material sigui de pedra es respectarà el gruix tradicional, i el perímetre
sempre disminuirà el gruix amb refosos. No es podrà col·locar paviment ceràmic a sobre.

Perfils i peces ceràmiques. El gruix serà el mínim possible. Aquest integrarà l’acabat
ceràmic superior i inferior (peces o mosaic ceràmic) i la pròpia estructura.

Formigó. No es podrà fer llosana de formigó com a continuació del forjat. La llosana tindrà
un gruix màxim de 15cm, a no ser que hi hagi una preexistència tipus motllura en el que
s’hagi d’integrar. Es treballarà l’acabat seguint el cromatisme i textura semblant a la pedra
de Folgueroles. En general el mateix formigó farà d’acabat superior del balcó.
Excepcionalment es podrà col·locar un paviment de pedra sorrenca que s’integrarà a la
motllura del balcó.

Les baranes dels balcons, si no són de recuperació, es construiran de forja o d’acer pintat negre imitant
forja, de tipus tradicionals de barrots simples. No podran ser opaques.
Les baranes de finestres, en el cas que alguna finestra existent ho exigeixi per normativa, seran un
passamà pla col·locat a la part interior del forat d’obra.

CATÀL E G DE B É NS P R OT E GITS DEL TE R ME MUNI CIPAL DE VIC
A J U N TA M E N T D E V I C . P L A D ’ O R D E N A C I Ó U R B A N Í S T I C A M U N I C I P A L

Brancals i llindes:

Només podran ser de pedra o material ceràmic quan siguin de recuperació. En la resta dels casos el
material de façana caldrà que retorni en l’interior del buit d’obra. En el cas de les plantes baixes
s’acceptaran els emmarcats de pedra de Folgueroles o similar.
Les llindes i brancals de pedra s’entregaran a plom i sense que el revestiment adopti forma de dent, a
no ser que es demostri que històricament pel seu valor social o pel tipus de construcció el retrobament
amb les obertures era en forma de dent.
Si forma part de la composició general de l’acabat de façana es podran incorporar relleus, serigrafies
i altres elements en els brancals i llindes, sempre mantenint el criteri de més a menys entitat a mesura
que s’augmenta plantes en altura com en el tipus tradicional.

Fusteria i persianes:

Les fusteries hauran de ser obligatòriament de fusta massissa o laminada amb pintures opaques o
lassurs foscos amb etiqueta ecològica europea, establint com a criteri les proporcions similars a les
tradicionals. Les fusteries sempre estaran col·locades enrassades a la cara interior de les façanes,
excepte quan el gruix de la façana sigui superior a 45cm, que en aquest cas es podran col·locar en el
centre.
Les persianes de planta pis hauran de ser de fusta massissa o laminada i únicament del tipus de llibret
o de corda. Les persianes sempre estaran col·locades a l’interior del forat arquitectònic, just després
de la fusteria. En qualsevol cas mai estaran enrassades ni corredisses a l’exterior, en tot cas hauran de
quedar integrades dins el gruix de la paret.
En cap cas, ni en fusteria ni en persianes, es podrà deixar la fusta vista sense tractar i el cromatisme a
utilitzar serà l’indicat al catàleg d’acabat i textures de façanes de la ciutat de Vic.
Les persianes de planta baixa hauran de ser de configuració oberta, tipus petxina, barreta o similar, a
excepció dels 60-90cm inferiors, que pot ser opac.

Elements singulars:

Sempre que hi hagi algun element singular a la façana caldrà mantenir-lo o reposar-lo. Els elements
singulars que es consideren són: baranes de ferro complexa, de fusta o fosa, corrioles, elements de
manyeria, elements de penjar cortines, cartells, fornícules, cornises o elements treballats, inscripcions,
dates, elements d’il·luminació o altres.
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Sòcol:

El sòcol es considera la franja de 70-90cm que la planta baixa s’entrega al terra. Es considera que no
és un element aïllat i per tant haurà de tenir una relació i integrar-se a la resta de la façana; així com
tradicionalment el sòcol esquerdejat estava en relació en una façana d’arrebossat simple i el sòcol de
pedra estava en relació amb una façana amb un estucat treballat. Aquest podrà ser del mateix
material, textura i cromatisme que la resta de la façana, d’arrebossat esquerdejat de calç (com el tipus
tradicional) o de pedra de Folgueroles o de característiques similars.

INTERIORS:
Elements comuns:

Els espais comuns, nuclis de comunicacions, patis comunitaris... s’haurà de mantenir la coherència de
l’espai, els materials, cromatismes i formalització arquitectònica.

Elements patrimonials:

S’hauran de mantenir els elements que tinguin un valor patrimonials de sostres, paviments, pintures,
fusteries, serralleries o altres.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça Àngel Custodi

D 001 000
AE24

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Torre dels Caputxins

Ús actual
Ús originari

Desconegut

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total

Estat de conservació:

Indeterminada
No excavat

Defensiu

No s'hi ha realitzat cap
intervenció arqueològica
Destruït totalment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
A l'església i convent dels caputxins hi havia l'antiga torre dels Caputxins, d'època desconeguda, que es va
enderrocar pel juliol de 1889. El topònim s'ha conservat en el barri. Es desconeix si podia haver format part d'un
punt de defensa associat a la clausura del Morbo, o a una proposta de modificació associada a la construcció
dels diversos baluards en el context d'intent de refortificació de Joan Josep d'Àustria. Com és conegut, en la seva
estada a Vic al 1656 i, en el marc de la guerra amb França, va fer enderrocar diverses cases i aixecar diversos
baluards per convertir la ciutat en una plaça forta.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça Àngel Custodi
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

AAVV. (1889). El Norte Catalán n. 133 Vic (13.7.1889).
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 155.

D 001 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 001 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL ÀNGEL CUSTODI 1

Coordenades UTM:

X= 438652
Y= 4642423

Dades Cadastrals:

8626216DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis privat

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 001 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de l'Àngel Custodi
Plaça de l'Àngel Custodi, 1
Pertany a la imatgeria popular
Taller Sadurní
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La imatge és de l'any 1950, obra del taller Sadurní.

Descripció:
La fornícula és de pedra artificial i està constituïda per un arc de punt rodó. A l'interior, amb un fons pintat en blau
cel, hi ha la imatge de l'Àngel amb el braç alçat i amb l'altre guarda el nen Jesús. La imatge és de pasta de catró i
fusta i està protegida per una porta de fusta i un vidre.
Cal destecar el seu valor testimonial en record de l'església de l'Angel Custodi que hi havia en aquest lloc,
aixecada l'any 1510 per Francesc Vaixeras, d'una nau i sense capelles laterals.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.

Informació complementària::

FC46

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 003 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE CASADEVALL 5

Coordenades UTM:

X= 438496
Y= 4642291

Dades Cadastrals:

8525727DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 003 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula dels Sants Màrtirs
Carrer del Bisbe Casadevall, 5
Fornícula clàssica i els Sants imatgeria popular
Jaume Clotet
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La imatge és de l'any 1946 o 1947

Descripció:
La forrnícula d'inspiració clàssica és de pedra i està constituïda per una tipologia de porta jònica adossada, amb
els elements corresponents del fust decorat amb semicercles, el fris amb tríglifs i el dintell que sosté un frontó
semicircular i que pels laterals és doble i dóna lloc a volutes que eixamplen el conjunt. Les imatges estan
protegides per una porta de fusta i un vidre i remarcada per acanalats. A l''interior està pintada amb un fons
vermell on es dibuixen estrelles i un arc que ressegueix les imatges dels Sants Màrtirs, que són de talla de fusta.
L'interès d''aquesta fornícula rau en què, en baix relleu, mostra un element arquitectònic clàssic: té la tipologia
d''una porta jònica, seguint a Vitrubi. Es destaca la facultat de l'autor per compondre bé un ordre clàssic i que la
decoració del fust i de l'emmarcament de l'obertura hagi anat al seu gust amb un repertori de formes
geomètriques disposades de manera homogènia i equilibrada. Conforma un tapís i que és un descans per a la
vista. El resultat és un treball escultòric que, tot imitant l'arquitectura envaeix un espai arquitectònic gran en un
carrer estret. Per això aquesta fornícula té tanta presència. Les imatges representen bé la iconografia dels Sants
Màrtirs.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.
En cas de substitució de l'edifici en què estan emplaçades, el patronat de la ciutat antiga definirà la situació
exacta dins la nova façana.
Informació complementària::

FC47

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

BISBE CASADEVALL, N.9

D 003 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE CASADEVALL 9

Coordenades UTM:

X= 438497
Y= 4642301

Dades Cadastrals:

8525126DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Varis segons elements
Zones arqueològiques
Inventari
Documental
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

BISBE CASADEVALL, N.9

D 003 009
ZA52

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Bisbe Casadevall n. 9

Ús actual
Ús originari

Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial
no recuperat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Bisbe Casadevall n. 9
sota paviment

espai obert

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Varis segons elements
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern indeterminat, Segona meitat Segle XX - XXI

Descripció de bé:

Descripció específica:
Treballs realitzats en el marc de l'execució d'unes obres per a la rehabilitació d'un edifici plurifamiliar. Rases de
fonamentació i forat d'ascensor han estat els treballs principals. Es van obrir 9 cales i 5 rases amb una
estratigrafia formada per 3 nivells. Un estrat de runa amb una potència de 30 cm, sota aquest un estrat d'argila
marró plàstic d'uns 60 cm i que cobria el sediment geològic.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

BISBE CASADEVALL, N.9
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

Excavat per Oscar de Castro 2012.
DE CASTRO, 2012. Excavació carrer Bisbe Casadevall, 9. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

D 003 009

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local comercial: Teresa MO

D 004 003

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C FUSINA 3

Coordenades UTM:

X= 438394
Y= 4642366

Dades Cadastrals:

8525130DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
24531
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3
Comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Local comercial: Teresa MO

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Local Comercial
Carrer de la Fusina 3
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Es desconeix

Descripció:
Local comercial de petites dimensions amb fusteria originaria i relacionada amb la porta d'accés als habitatges.
La fusteria té un emmarcat de fusta en tota la obertura, i està composta per dos eixos verticals, un dels quals és
la porta. La porta i l'aparador situats al mateix pla s'organitzen amb un sòcol a la part de baix, una part vidriada a la
part central i unes targes superiors divides en partions i amb vidres rugosos i translúcids.
És un local molt humil, treballat des d'una escala molt humana, que està en completa coherència amb l'edifici i
amb l'entorn a on es localitza, i dóna continuïtat a l'espai urbà.
Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

D 004 003

LC30

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Local comercial: Teresa MO

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Mantenir, conservar i restaurar
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana
Interior: S'ha de mantenir l'ambient interior que caracteritza el comerç

Informació complementària::

Codi de classificació

D 004 003

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ferreteria Comasòlivas

D 004 007

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C FUSINA 7

Coordenades UTM:

X= 438408
Y= 4642354

Dades Cadastrals:

8525128DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 4
Comercial

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ferreteria Comasòlivas

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:
Estat de conservació:

Ferreteria Comasòlives
Carrer de la Fusina 7
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Locals comercials
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Segles XVIII, XIX i XX

Descripció:
Aquesta finca és el resultat de la suma de tres finques, realitzada de forma seqüencial. La reforma de Manuel
Gausa a principis del segle XX és el que unifica la totalitat de la façana de les tres finques. Es desconeix si es va
actuar en el local comercial.
La fusteria exterior és tota ella de fusta inclosa el tancament, que són porticons de 6 vanos, tres per banda.
L'accés al local està situat al centre de l'obertura i enretirada formant dos aparados als laterals. La gran altura de
la planta baixa, provoca que l'espai entre els aparadors tingui un cel ras també de fusta i per sobre d'aquest
s'uneixin el dos aparadors, amb partions hortizontals.
És un local molt senzill i humil que està en completa coherència amb l'edifici i amb l'entorna on es situa, i que
dóna continuïtat a l'espai urbà.
Interior:

L'espai interior respira un aire industrial. El sostre està format per grans voltes i bigues
metàl·liques. Hi ha parts del paviment que són grans lloses de pedra

Elements singulars:

En els antics exepedients parlen d'un pou a la zona del pati

PLANIMETRIA:

D 004 007

LC31

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ferreteria Comasòlivas

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació i milora
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment els elements en la façana
Interior: S'ha de mantenir l'essència de l'espai, les voltes, el paviment i el pou, si és que aquest encara existeix.

Informació complementària::

D 004 007

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer de la Fusina 9

D 004 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C FUSINA 9

Coordenades UTM:

X= 438416
Y= 4642354

Dades Cadastrals:

8525126DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Varis segons elements
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer de la Fusina 9

D 004 009
ZA53

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer de la Fusina, 9

Ús actual
Ús originari

Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial

Estat de conservació:

Carrer de la Fusina, 9
Desconegut

Habitatge

Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona
Destruït parcialment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
11811
Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Les obres al carrer de la Fusina n.9 han permès l'obertura de diverses rases. Més concretament, la reforma ha
contemplat la construcció d’unes noves escales en l’interior de la planta baixa per accedir al pis superior. La
fonamentació d’aquestes escales ha fet necessària l’excavació de tres rases, que connectaven entre elles i que
mesuraven 3,20 m, 1,10 m i 1 m de llargada. L’amplada de cadascuna de les tres rases era de 60 cm; la cota de
rebaix va ser de 50 cm. Els rebaixos han consistit en retirar una capa uniforme de terra que han estat soltes,
d’escassa consistència, remogudes i amb presència de material de runa. Aquestes terres correspondrien a un
anivellament previ a la col·locació del paviment actual de l’edifici. El material recuperat ha estat fragments de
ceràmica oxidada comuna i ceràmica amb vernís de cronològica moderna i contemporània; també algun
fragment d’os de fauna.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer de la Fusina 9
Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

DÍAZ, A. 2013, Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Fusina nº9. Vic, Osona. Servei
d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya.

D 004 009

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Casassas

D 004 015

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C FUSINA 15

Coordenades UTM:

X= 438438
Y= 4642350

Dades Cadastrals:

8525123DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edifici urbà (MODIFICAR)
BCIL
24534
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

182 m2
593 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Casassas

D 004 015
EU154

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Bernat Callís, mestre d'obres.
1915
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Casa entre mitgeres que consta de planta baixa, dos pisos i terrassa coberta en teula aràbiga a dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és plana i simètrica amb un eix central i de proporcions verticals. Es diferencia les plantes amb les
mides dels elements arquitectònics. A la planta baixa s'obren tres portals simètrics. El del mig és partit en dos.
Presenten un arc rebaixat i la part superior correspon a l'entresòl. Al primer pis s'hi obre un ampli balcó amb dos
portals grans i dos petits i una llosana de pedra sostinguda per mènsules i barana de ferro. Al segon pis hi ha
dos balcons i dues finestretes de característiques semblants. L'edifici és rematat per una cornisa amb tres
pilars al damunt que sostenen la barana del terrat. Totes les obertures són emmarcades per llosetes de
ceràmica verda i groga i la part baixa és de pedra picada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis existents segurament al segle XVIII quan es va formar l'Eixample Morató. L'estat actual
ve d'una reforma de dos edificis el 1915.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambienta)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant per la composició general, d'inspiració modernista, perquè és una
mostra del tipus d'habitatge plurifamiliars introduïts pels mestres d'obres, com a transformació
dels tipus unifamiliars barrocs i com a testimoni dels sistemes constructius i d'ús dels
elements arquitectònics utilitzats al primer quart del segle XX.

Elements:

Cal destacar tots els de la planta baixa, els balcons, les baranes de forma complexa i el ràfec
que caractaritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Casassas

D 004 015

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana que dóna al carrer de la Fusina i la coberta, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Casa de Josep Casassas
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
Arxiu Municipal 1910-15 (1915) (4-355)

Codi de classificació

D 004 015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer de la Fusina 26

D 004 026

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C FUSINA 26

Coordenades UTM:

X= 438438
Y= 4642328

Dades Cadastrals:

8525713DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24535
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

254 m2
587 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer de la Fusina 26

D 004 026
EU155

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Casa entre mitgeres que consta de planta baixa, dos pisos i coberta amb teula aràbiga a dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és bàsicament plant i simètrica respecte a un eix central. La mida disminueix dels balcons i les
obertures amb l'alçada. L'edifici queda rematat amb un ràfec inclinat tradicional.
A la planta baixa hi ha dos portals d'arc escarser formant un fris de pedra. Els dos pisos són simètrics i s'hi
obren balcons i dues finestres, algunes de cegues. Els pisos estan marcats per frisos de ceràmica, element
que es repeteix damunt les obertures formant una mena de trencaaigües de ceràmica verda amb relleus. Els
balcons tenen baranes de forja complexes. Cal remarcar el ràfec recobert per ceràmica vidriada.
Composició: Simètrica respecte a un eix central. La mida disminueix dels balcons i les obertures amb l'alçada.
L'edifici queda rematat amb un ràfec inclinat tradicional. Elements arquitectònics a destacar: Les baranes dels
balcons i la porta de forja complexa, també el ràfec i els elements de ceràmica vidriada. Conservació de la
façana: Alguns desperfectes en els acabats en general.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici ja existia al segle XVIII però fou reformat al primerquart del segle XX.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és una mostra dels tipus d'habitatge plurifamiliar introduïts en la transformació dels
tipus unifamiliars barrocs i un testimoni dels sistemes constructius i d'ús dels elements
arquitectònics utilitzats al primer quart del segle XX.

Elements:

Cal destacar les baranes dels balcons i la porta de forja complexa, també el ràfec i els
elements deceràmica vidriada que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer de la Fusina 26

D 004 026

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana que dóna al carrer de la Fusina i la coberta, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer de la Fusina 32

D 004 032

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C FUSINA 32

Coordenades UTM:

X= 438456
Y= 4642322

Dades Cadastrals:

8525716DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics
BCIL
24536
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

264 m2
554 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer de la Fusina 32

D 004 032
EU156

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Casa entre mitgeres que consta de planta baixa, dos pisos i coberta a dues vessants en teula aràb.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana marca dos eixos verticals de composició i hi ha disminució de la mida dels balcons i obertures amb
l'alçada. Els elements arquitectònics són d'inspiració clarament modernista. L'edifici queda rematat amb un
ràfec amb colls de fusta esgrafiats i la part inferior és recoberta amb llosetes blanques i grogues. La llosana
dels balcons és de ceràmica vidriada i té perfils metàl.lics, les baranes són de forja complexa, els brancals i
llindes de pedra i els acabats de façana estucats i esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici que ja existia al segle XVIII, l'aspecte del qual prové de la reforma que s'hi produí a la
tercera dècada del segle XX que li conferí l'aspecte d'un edifici tardomodernista.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és una bona mostra dels tipus d'habitatge plurifamiliar introduïts en els conjunts
barrocs de la ciutat i un testimoni dels sistemes constructius i d'ús dels elements
arquitectònics d'inspiració modernista.

Elements:

Cal destacar el conjunt dels balcons (llosana i baranes) i el ràfec que caracteritzen l'edifici i el
singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer de la Fusina 32

Criteris d'intervenció:

D 004 032

Exterior: A la façana que dóna al carrer de la Fusina i la coberta, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 005 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C GELADA 13

Coordenades UTM:

X= 438563
Y= 4642321

Dades Cadastrals:

8625428DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIN
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 005 013

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de la Divina Pastora
Carrer de la Gelada, 13
Fornícula barroca/ imatgeria popular
Taller Sadurní
Regular

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'any 1835 s'obre el carrer de la Gelada, per tant la casa és posterior a aquesta data. La imatge és de l'any 1942,
obra del taller Sadurní.

Descripció:
La fornícula és de pedra i està constituïda per un arc de mig punt amb quatre pilastres estriades de capitell
compost, dues per banda, i un entaulament arquejat damunt del qual se situa una cúpula i una creu. El pedestal
està configurat per motllures amb punt rodó sostingudes per un galló. La imatge és de pasta, cartró i fusta, i
respon a la Divina Pastora, que és la Mare de Déu amb el nen i uns xais.
Cal destacar la lectura simbòlica de la imatge, la Divina Pastora és una advocació mariana que trasposa a la
Mare de Déu la idea evangèlica del Bon Pastor. Segons la tradició oral a la primera meitat del segle XX hi havia
processons davant d'aquesta imatge.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.
En cas de substitució de l'edifici en què estan emplaçades, el patronat de la ciutat antiga definirà la situació
exacta dins la nova façana.
Informació complementària::

FC48

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CLAUSTRE DE L'ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA

D 006 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C MISERICÒRDIA 2
C SANT PAU 1-3
X= 438535
Y= 4642400

Dades Cadastrals:

8625301DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 4
Comerç a planta baixa i
habitatges a la resta.

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CLAUSTRE DE L'ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA

D 006 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Estructures existents

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Materials: El marc de les obertures principals, els pòrtics del claustre i les llosanes són de pedra picada. Les
baranes i reixes són de ferro forjat i els acabats de façana arrebossats. Elements arquitectònics a destacar: Els
de pedra picada, els de forja i la cornisa en el cos d'edificació que dóna al carrer de Sant Pau. Conservació de la
façana: Bona
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Època moderna

Arqueologia:
Context històric de la
ciutat:

Barri conegut com Eixample Morató i format pel conjunt de la Plaça dels Màrtirs i carrers
adjaçents fins al carrer Manlleu. Destaca l'espai obert on s'ubicava l'antic convent i església de
Santa Clara, la plaça de Santa Eulàlia i el carrer de la Gelada fins a la Rambla del Passeig. El
topònim correspon al Pla d'urbanització feta per Josep Morató i portada a terme a inici del
segle XVIII. Aquest espai presenta evidències arqueològiques d'època neolítica i romana a la
zona propera a l'Escorial i carrer de Santa Joaquima Vedruna i restes d'època medieval i
moderna al esdevenir part del barri de Santa Eulàlia. L'obertura del carrer Bisbe Torras i Bages
i la substitució de les cases situades a l'entorn de l'actual convent de Santa Teresa va portar,
més tard, a la urbanització del sector de llevant de la ciutat, fins a enllaçar amb el turó dels
caputxins i a l'esplanada de Santa Clara Vella.

Valor sociocultural:
VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Elements:
Entorn de protecció:
Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CLAUSTRE DE L'ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Restes i claustre del convent de la Misericòrdia
Carrer Misericòrdia / C. Sant Pau
Barroc Eclecticista
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'edifici original és del 1721 però s'hi han fet nombroses reformes posteriors. El conjunt d'edificis primitiu, format
per l'església i l'edifici assistencial entorn del claustre, fóu enderrocat el 1992, per tal d'eixamplar el carrer de la
Misericòrdia, conservant únicament part de la façana del carrer de Sant Pau. L'any 2000 es va construir un nou
edifici d'habitatges en l'emplaçament de l'antic edifici assitencial, dins el qual es reconstruí el claustre. El claustre
i l'església primitiva provablement foren fets per la família Morató.
Descripció:
Del conjunt d'edificis assistencials originals (església i edifici de PB+2 entorn d'un claustre), només en resta el
claustre i la façana del carrer Sant Pau. El marc de les obertures principals, els pòrtics del claustre i les llosanes
són depedra picada. Les baranes i reixes són de ferro forjat i els acabats de façana arrebossats.
Les restes que es mantenen de l'edificació original, són importants per la qualitatde composició de la façana del
carrer de Sant Pau, perquè hi ha elementsarquitectònics de qualitat, com el claustre, i pel valor històric del
conjunt, importantreferent ciutadà.Són elements normalment englobats en un edifici i per ells mateixos tenen una
dimensió artística i/o testimonial considerable
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior:
En la façana que dóna al carrer de Sant Pau, s'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material
i la textura; i s'hi ha de respectar el cromatisme.
Interior:
Informació complementària::

Arxiu Municipal 1922-23 1942-2
"La ciutat de Vic i la seva història" E.Junyent pg.262-270
"Gran geografia comarcal de catalunya" A.Pladevall. Osona. Pg.62

D 006 002
EA89

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CLAUSTRE DE L'ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Casa de la Misericòrdia

Ús actual
Ús originari

Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial

Estat de conservació:

Carrer Misericòrdia, 2-4
Desconegut

Habitatge

No s'hi ha realitzat cap
excavació arqueològica
Destruït parcialment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI

Descripció de bé:

Descripció específica:
L'any 1721 es fundava a Vic la Casa de Misericòrdia de Santa Anna i es posava sota el patronatge del Bisbat de
Vic. La seva funció era acollir noies orfes, pobres i abandonades, l'estat de les quals posés en perill la seva
integritat física i moral. Els estatuts preveien que hi podien restar fins que fossin capaces de viure de manera
independent, fet que va possibilitar una cronificació del seu estat institucional. Dins de l'entitat les normes de
convivència eren molt estrictes i el calendari es regia pel treball i la pràctica religiosa. La institució va durar fins als
anys setanta del segle XX, moment en què les seves funcions foren traspassades a altres entitats. Encara que en
certs moments històrics hi ha hagut una certa confusió, els documents que es conserven en els diferents arxius
són clars pel que fa a l’origen de la Casa de Misericòrdia de Santa Anna. Aquest establiment va ser fundat per
“algunas personas pias, y devotas” el 26 de juliol de 1721, diada de Santa Anna. De seguida es va posar sota la
protecció del bisbe Ramon de Marimon, que en un edicte del 8 d’agost lloava la iniciativa, concedia quaranta dies
d’indulgència a totes les persones que li fessin almoina i donava permís per fer aplegues de “blat, llegums, roba,
fil, etc.” i diners. Tot i que el decret del bisbe sembla indicar que la fundació va ser obra de més d’una persona, la
resta de documentació consultada en dóna la autoria al prevere Miquel Joan Barnils, natural de Sant Quirze de
Safaja, el qual la va cedir i donar al bisbe Ramon de Marimon el 15 de desembre de 1729. Al principi les noies
estaven en una casa de lloguer, fins que el 14 de novembre de 1727 es varen comprar uns terrenys compresos
entre el carrer Nou i la plaça dels Màrtirs, eixamplats l’11 de gener de 1728 amb una compra d’uns terrenys
adjacents propietat d’un ciutadà honrat. El problema era aixecar-hi un edifici, perquè la jove fundació no comptava
amb prou recursos. Com que la casa de lloguer s’havia fet petita, Barnils va decidir construir l’edifici “a pròpies
expenses, y a utilitat de dita pia fundació”. Així és que es va aixecar una casa i una capella, junt a un hort “murat de
tapias tot contiguo”. Com s’ha dit, el 15 de desembre de 1729 en feia donació al Bisbat. Barnils fa la donació amb
l’objectiu que es “recullian, guarden y en bonas costums se eduquen las Donzellas orfenas, sens pare ni mare, ó
de tals pares que sian inutils”, del bisbat de Vic, “essent ditas donzellas de alguna capacitat pera aprendrer las
cosas, podenconduhirlas a prendrer estat y sian capaces per al treball concernent al sexo, y estat”. També
s’especifica que l’administració recauria en un o més dels canonges de la catedral, un o més dels regidors de
l’ajuntament, “y altres de personas de estimació y tant del Estat Eclesiastich com del Secular.” Bona part de
l’evolució general posterior de l’establiment se centrarà en les discrepàncies que s’aniran produint originades
pels diferents processos de desamortització. Les rendes i propietats de mans mortes (segons laterminologia de

D 006 002
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Denominació

Codi de classificació

CLAUSTRE DE L'ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA

D 006 002

l’època) eren una part molt important de les seves fonts d’ingressos; per això la seva desamortització posava en
perill el futur de la institució. Fins al punt que l’any 1798 es va enviar una carta al rei demanant que no s’obligués
a vendre les finques de la Misericòrdia, o que se suspengués l’execució d’aquesta ordre perquè l’establiment en
treia un producte que sinó hauria de comprar (com era el cas de la palla, que es feia servir per netejar els llits) o
uns rendiments econòmics que l’any 1848 havien arribat a significar gairebé el 60% dels seus ingressos. Tot i
que teòricament l’administració de l’establiment va passar a estar sota l’autoritat dels alcaldes de la ciutat a partir
de 1846, els quals en delegaven el control a la Junta Municipal de Beneficència, a la pràctica el bisbe seguirà
actuant com a patró de l’establiment fins al seu tancament. De tota manera, les relacions amb l’Ajuntament no
seran del tot bones, com ja no ho havien estat abans. En un document datat el 17 d’agost de 1843 i que es
conserva a l’ACOS s’explica que s’han gastat uns diners per fer unes reparacions urgents, “por estar
amenazando ruina” una part de l’establiment. Les obres havien estat fetes amb els fons procedents d’una deixa
testamentària i sense passar per l’aprovació municipal, fet que irrità els membres de la junta local que
consideraven que contravenia el Reglament General de Beneficència del Regne. Per aquest document sabem
que la Misericòrdia devia els comptes dels anys 1840, 1841 i 1842, fet pel qual la junta amenaçava de
suspendre’n el director (Josep Iglesias) si aquest no els presentava en el termini de vuit dies. El 14 de febrer de
1854 la Misericòrdia va ser reconeguda com a establiment particular de beneficència dirigit per un capellà director
(que era l’única persona que en rebia un sou). Dos dies després, el governador de la província nomenava els
membres de la Junta Municipal de Beneficència, que estava presidida per l’alcalde i formada per sis membres.
L’any 1923 encara no s’havia produït cap canvi en el sistema de gestió, pel que fa a aquest aspecte. El final de la
Casa de Misericòrdia té lloc a principi dels anys setanta del segle XX. L’any 1967, el bisbe Ramon Masnou va
plantejar l’actualització de la Casa de Caritat, la Casa de Misericòrdia i l’Hospital de la Santa Creu, perquè eren
institucions que ja estaven desfasades i en mal estat. En un moment que no s’ha pogut precisar, a principi dels
anys setanta del segle XX, les set dones que hi havia a la Misericòrdia varen passar al nou establiment que les
acolliria i que amb el temps ha esdevingut una residència per a persones grans. Paral·lelament, l’any 1971
començava l’edificació del que havia de ser la Llar Juvenil, element que va acabar de donar sortida a la institució.
Al 1992 es va enderrocar bona part del conjunt.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

ABEV, fons Misericòrdia, 1. Constitucions de la Misericòrdia de Vich.
JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona.
MARTÍ, R. (1921). Ressenya històrica de la Casa de Misericòrdia de la ciutat de Vic. Vic: Imp. de Jeroni Portavella.
ROMA, F. (2007). La casa de Misericòrdia de Vic: assistència i control social en femení.
SALARICH, J (1854). Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CLAUSTRE DE L'ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL CLAUSTRE ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA

Època:

reforma any 2000

Estil:
Autor:

Jardí contemporani

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí de claustre
158 m2
jardí semi-públic

Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

Bo
Si
No

c/ de la Misericòrdia, 2

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Valoració:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Ambiental
jardí de claustre

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Jardí remodelat a la darrera reforma. S'ha mantingut el paviment tou, recobert de gespa. Quatre xipresos al voltant
de la font i uns rosers és tota la vegetació que hi ha. Senzill i endreçat.

VEGATACIÓ:

Arbres:

xiprers

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

Cupressus sempervirens, xiprer
Bo
Rosa sp., rosers

ELEMENTS:

Contruïts:
Estat de conservació:
Mobiliari:
Estat de conservació:
Singulars:
Estat de conservació:

Font molt ornamentada
Bo

D 006 002
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

CLAUSTRE DE L'ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i conservació

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure, mantenir paviments permeables, vetllar per un bon drenatge i mantenir la utilització
d'espècies clàssiques.

Elements a conservar:

Informació complementària::

Codi de classificació

D 006 002

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

CLAUSTRE DE L'ANTIGA CASA DE LA MISERICÒRDIA
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.
PLADEVALL, A. 1981. “Vic”, Gran Geografia Comarcal de Catalunya: Osona i el Ripollès. Barcelona.
Arxiu Municipal 1922-23 1942-2

Codi de classificació

D 006 002

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 2

D 007 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C NOU 2
C MANLLEU 28
X= 438278
Y= 4642501

Dades Cadastrals:

8426801DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24552
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl i
d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 3
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement Lineal o itinerant: Carrer de Manlleu:
Creixement habitual del segles XVII i XVIII i que es produïa
al llarg dels camins que sortien de les portes principals
de les muralles, consolidant-se com a dits. Les
construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els
horts darrere. La trama de carrers amb aquest origen no
tenien una amplada fixa ni un traçat completament
rectilini. Aquest carrer en concret, formava part de l’antic
traçat estructurador del territori que enllaçava amb el
Ripollès i la Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

82 m2
340 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 2

D 007 002
EU157

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Segurament Manuel Gausa, arquitecte.
Aproximadament del 1942
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató i dels creixements itinerants.

DESCRIPCIÓ:

Casa entre mitgeres que fa xamfrà entre dos carrers. Consta de PB i tres pisos i està coberta a diversos nivells.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes laterals són bàsicament planes amb les obertures poc ordenades, sense emmarcar i amb
acabats arrebossats i pintats. La cantonada és una façana articulada mitjançant una tribuna de planta poligonal
que és la reforma principal feta a l'edifici. El tractament dels elements arquitectònics és el típic de l'arquitectura
de la postguerra a Vic, amb un fons de racionalisme ben marcat. Per arematar l'edifici hi ha una barbacana
inclinada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Situat segurament sobre un edifici primitiu que ja existia al S.XVIII fou reformada segurament
cap al 1942. Presenta elements totalment racionalistes com l'edifici Antoni Sala que té just en
front.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és important perquè és un testimoni dels sistemes constructius i d'us d'elements
arquitectònics de l'arquitectura de la postguerra d'inspiració racionalista.

Elements:

Cal destacar tots els elements que formen la cantonada, la tribuna, els arcs i la formalització
de la teulada, que caracteritzen i singularitzen l'edifici, i a més a més actuen de fita en tot el
carrer Manlleu

Entorn de protecció:

És un edifci que es troba en relació amb les altres tres cantonades del carrer Manlleu.
L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató i dels creixements itinerants contextualitza i realça
l'edifici.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 2

D 007 002

Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, caldria adequar la pell de la planta baixa de l'edifici amb uns
materials, textures i cromatismes més similars als originals. Les persianes enrotllables i les
fusteries blanques d'algunes obertures desafavoreixen el conjunt
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 2
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Albert
Carrer de Manlleu, 26
El sant pertany a la imatgeria popular
Taller Sadurní
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula és de l'any 1942 i es van refer els bastidors pels voltants de l'any 1980. La imatge és de l'any 1950,
col·locada per les festes de Sant Albert

Descripció:
La fornícula és de pedra artificial i està constituïda per un arc de mig punt, decorat amb formes geomètriques
rectangulars i per pilastres adossades estriades. La imatge de Sant Albert és de pasta de cartró i fusta i es troba
protegida per una porta de fusta i un vidre. El Sant porta la capa blanca de carmelità, una copa i el nen Jesús als
braços.
Valor testimonial i simbòlic de la devoció d'un barri a sant Albert, patró del barri del carrer de Gurb que també
arriba fins al carrer de Manlleu. Sant Albert és una imatge assimilada per la memòria col·lectiva i és el testimoni
que queda de quan les festes de Sant Albert tenien un significat religiós Ara, les festes de Sant Albert s'han
convertit en un esdeviment cívic i festiu que cohesiona el barri. Cal destacar que la fornícula és proporcionada, hi
ha correspondència de mides entre la capella i el sant i és la seva senzillesa la que la fa captivadora i propera a
l'esperit d''un barri.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

D 007 002
FC49
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Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 2

D 007 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:

ZA54

Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer Nou, n.2

Ús actual
Ús originari

Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Carrer Nou, n.2
sota paviment

Espai obert, altres.

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Excavació realitzada en motiu de les obres de construcció d'un ascensor amb l'obertura d'una cala.
Estratigráficament, sota el paviment actual de la finca va aparèixer un estrat d'argila marró aportada amb diversos
serveis i altres estructures negatives que es podrien associar al recinte emmurallat (reravall i fossats).

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 2
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

Excavat per Òscar de Castro al 2012

D 007 002

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 7

D 007 007

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 7

Coordenades UTM:

X= 438307
Y= 4642514

Dades Cadastrals:

8427023DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

161 m2
475 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 7

D 007 007
EU158

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Probablement Joan Masferrer, arquitecte.
1940
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres amb estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les plantes primera i segona marquen un eix vertical no centrat en la façana que queda tallada per la porxada
de la tercera planta. Hi ha gradació de mides amb l'alçada i l'edifici rematat per un ràfec inclinat i amb colls de
fusta. Tots els acabats de façana són estucats i esgrafiats i les baranes són de ferro forjat complex.
L'acabat és na imitació de pedra feta amb palatí i els esgrafaiats se situen damunt de les llindes de les
obertures dels tres pisos. Estan configurats per una roseta encerclada de la qual sorgeixen circells i fulles. El
conjunt està emmarcat per un arc mixtilini. La interpretació d'elements vegetals que corresponen a uns circells
aporta agilitat a la façana. Es valora la cura per mantenir una façana endreçada que esdevé singular només
amb l'addició d'aquests esgrafiats.
Aquests esgrafiats van ser realitzats, probablement, l'any 1940, per Carles Solé, segons un disseny de
l'arquitecte Joan Masferrer. Van ser restaurats l'any 1988 per Jordi Arboix i Toni Pérez.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici originari segurament de final del segle XVIII, amb intervencions posteriors. El 1940, J.
Masferrer hi amplià el portal de la planta baixa i hi feu reformes.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és una interpretació dels tipus tradicionals existents a l'eixample Morató i un testimoni
dels sistemes constructius i d'ús dels elements arquitectònics al segle XX a l'eixample barroc
de Vic.

Elements:

Cal destacar els acabats de façana i les baranes de ferro que caracteritzen l'edifici i el
singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 7

D 007 007

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Pericas

D 007 008

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 8

Coordenades UTM:

X= 438309
Y= 4642487

Dades Cadastrals:

8426804DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis privat
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24567
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

508 m2
1504 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Pericas

D 007 008

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Maria Pericas, arquitecte.
Reforma del 1926
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és totalment simètrica respecte a un eix central i agrupa les obertures al llarg de tres eixos verticals.
Els elements arquitectònics marquen les diferents plantes mitjançant les mesures o el tipus d'element. L'edifici
queda rematat per un ràfec amb colls vistos. La llosana dels balcons és de pedra tallada i també n'hi ha a la
planta baixa i al primer pis, les baranes són de ferro forjat i els acabats de façana són estucats i amb alguns
esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis ja existents segurament al segle XVIII. L'estat actual ve d'una reforma del 1926 que va
unificar dues cases.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Primer carrer de l'eixample barroc dels segles XVII i XVIII.

Valor sociocultural:

Es la casa natal de l'arquitecte Josep Mª Pericas nascut el 27 d'agost de 1881, anys més tard
la família Pericas es traslladaren a viure a la Coromina de Torelló.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
De composició molt interessant , l'edifici és representatiu de l'arquitecte vigatà Josep Maria
Pericas. Són molt notables els elements arquitectònics que utilitza i el sistema de composició
amb què intenta integrar-lo al carrer. L'edifici també és molt important per a l'estudi de
l'arquitectura noucentista a Vic.

Elements:

Cal destacar l'amplada de la parcel·la, tots els de pedra, els esgrafiats i la porta d'entrada,
amb treballs de forja que caracteritzen l'edifici i el singularitzen en un entorn on domina la
parcel·la barroca de 4,5m

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Pericas

D 007 008
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
el cromatisme.
Interior: En els espais comunitaris de l'interior s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme. Per la resta d'espais
s’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Casa Pericas
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
Arxiu municipal 1926 (2-270)

Codi de classificació

D 007 008

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 12

D 007 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 12

Coordenades UTM:

X= 438325
Y= 4642483

Dades Cadastrals:

8426806DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

316 m2
807 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 12

D 007 012
EU160

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres com a unió d'antigues finques amb coberta de teula àrab a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és bàsicament plana i bàsicament simètrica a un eix central, a excepció de la planta baixa. La planta
baixa està recoberta de pedra artificial com tots els emmarcaments de les obertures de les plantes superiors.
La planta primera i segona són iguals, i la tercera està recolzada sobre una cornisa també de pedra artificial
que fa de remat de la finca. El corononament és pla i és amb colls treballats també de pedra artificial. L'acabat
general de façana és d'obra vista.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis existents segurament al segle XVIII quan es va formar l'Eixample Morató. L'estat actual
ve d'una reforma de l'addició de diverses parcel·les a mitjans del segle XX.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Si bé no és un exemple d'integració al conjunt de l'Eixample Morató, cal valorar l'edifici com un
exemple del tipus d'arquitectura de la postguerra, com també la força i la contundència
d'aquest cas

Elements:

Cal destacar la simetria, els elements de pedra artificial, i l'amplada de la seva parcel·la que
caracteritzen l'edifici i el singuralitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

no

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 12
Criteris d'intervenció:

D 007 012

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Anfruns

D 007 014

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 14

Coordenades UTM:

X= 438331
Y= 4642481

Dades Cadastrals:

8426807DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

163 m2
349 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Anfruns

D 007 014
EU161

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Aproximadament del 1940
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és alinada amb eix no sìmètric, en el que es situen les obertures principals i els balcons, que
disminueixen en altura igual que els balcons. El coronament és pla amb colls de fusta i entrebigat arrebossat.
L'acabat de façana és amb immitació a carreus amb esgrafiats als dintells de les plantes pis.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis existents segurament al segle XVIII quan es va formar l'Eixample Morató. L'estat actual
ve d'una reforma mitjans del segle XX.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és una interpretació dels tipus tradicionals existents a l'eixample Morató i un testimoni
dels sistemes constructius i d'ús dels elements arquitectònics al segle XX a l'eixample barroc
de Vic.

Elements:

Cal destacar els acabats de façana i les baranes de ferro que caracteritzen a l'edifici i el
singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Anfruns
Criteris d'intervenció:

D 007 014
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou 16

D 007 016

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 16

Coordenades UTM:

X= 438336
Y= 4642480

Dades Cadastrals:

8426808DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou 16

D 007 016
ZA86

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer Nou, 16

Ús actual
Ús originari

Habitatges

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial

Estat de conservació:

Carrer Nou, 16
Sota paviment

Camps o estances del convent
de Santa Clara

Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona
Destruït parcialment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció realtizada en aquesta finca al 2014 va permetre documentar diversos nivells arqueològics, en les 5
cales o àmbits definits. Més concretament als àmbits 1, 2 i 3 el rebaix del terreny era mínim (25-30cm) per a
poder detectar cap tipus d’ estructura o resta que reflectís una activitat antròpica, i l’únic estrat documentat sota el
paviment originari i la seva preparació va ser un estrat d’argiles molt compacte (UE 022) i amb una absència total
de materials. Aquest estrat és el mateix que apareix un cop exhaurit l’estrat UE 013, un estrat d’argiles ocres molt
compactes que només es documenta a l’àmbit 5, amb una potència d’uns 35cm aproximadament i que queda
retallat pel dipòsit UE011. Aquest estrat, que presenta materials datats dins un marc cronològic del s.XVII i XVIII,
podria correspondre als terrenys dels camps o estances més allunyades del convent de Santa Clara, edificat de
nou al segle XVI en una zona molt propera a la que ens ocupa i que va perviure fins al 1936. Al llarg de tota la
intervenció només cal destacar la presència d’aquest gran dipòsit bastit amb pedres localitzat a l’àmbit 5, el qual
es trobava tallat per la fonamentació de la casa nº14 del Carrer Nou de Vic. Es tractaria d’un possible dipòsit, de
funcionalitat desconeguda, i reblert per gran quantitat de material constructiu i deixalles d’època contemporània.
La resta d’estructures, UE’s 0146, 018 i 020, podrien estar relacionades amb petites estances o dipòsits dels
camps propers al convent de Santa Clara, però això és molt aventurar donat que no s’ha pogut extreure material
de les terres adjacents a aquests murs, que ens poguessin ajudar a concretar-ne una cronologia precisa. Al
mateix temps donada la cota final d’afectació de l'obra només se n’ha pogut realitzar la seva documentació
superficial.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou 16

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Documentar les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors culturals,
patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

ESQUÉ, M. (2014). Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer Nou n.16, Vic. Servei d'Arqueologia.
Generalitat de Catalunya.

D 007 016

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la Cooperativa

D 007 017

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 17

Coordenades UTM:

X= 438338
Y= 4642512

Dades Cadastrals:

8427020DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:

Cinema Nou

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
A2a
Equipament públic

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

645 m2
917 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la Cooperativa

D 007 017
EU162

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1920-1921
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

cinema
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres amb coberta de terrassa, almenys a la primera crugia.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és totalment simètrica i estructurada en tres eixos verticals. Les proporcions de les obertures són
verticals i marquen els usos diferents. L'edifici té alguns ornaments d'inspiració clàssica. Els acabats generals
de façana són estucats i arrebossats amb elements d'ornament de pedra artificial.
L'edifici està coronat per quatre gerros dels quals brollen fruits i sota els gerros hi ha disposades sengles
gàrgoles, configurades per nens que bufen una trompeta. Al segon pis hi ha quatre pilastres adossades de
capitell jònic, amb garlanda. L'edifici tenia uns balcons de balustres i amb forma rodona al primer pis que han
desaparegut.
Les fantasies escultòriques que permeten les gargòles són representades aquí per nens que bufen una
trompeta, en un element escultòric capriciós. Els gerros se situen damunt la teulada i en brollen fruits que
simbolitzen abundància i prosperitat. Marquen els eixos de simetria de l'edifici. Les pilastres i els capitells que
imiten l'arquitectura són un recurs decoratiu utilitzat per reforçar la mateixa arquitectura. L'edificii té interès
històric pequè és la seu de la cooperativa obrera "pandera" mútua de Vic, creada l'any 1921. Tenia el mateix
nom que la cooperativa de pa que existia a principis del segle XX amb l'afegitó d'obrera. Aquesta coopearativa va
ser el resultat de la fusió de les cooperatives vigatanes.
Composició: Totalment simètrica i estructurada en tres eixos verticals. Les proporcions de les obertures són
verticals i marquen els usos diferents. L'edifici té alguns ornaments d'inspiració clàssica. Materials: Acabats
generals de façana estucats i arrebossats i elements d'ornament de pedra artificial. Elements arquitectònics a
destacar: Els d'ornament i el coronament. Conservació de la façana: Alguns desperfectes en els acabats de
façana.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis existents segurament al segle XVIII quan es va formar l'Eixample Morató. L'estat actual
ve d'una reforma de principis del segle XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la Cooperativa

D 007 017

(valor de singularitat)
Valor històric - artístic
Té una imatge assimilada pels ciutadans i és un testimoni dels sistemes constructius i dels
elements arquitectònics utilitzats.
Elements:

Cal destacar els elements d'ornament, el coronament i les fusteries que caracteritzen l'edifici i
el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica i l'estructuració funcional
general, i s'ha de mantenir l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 30

D 007 030

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 30

Coordenades UTM:

X= 438370
Y= 4642470

Dades Cadastrals:

8426815DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç en planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

192 m2
570 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 30

D 007 030
EU163

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Manuel Gausa, arquitecte
1930
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura La tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana té un eix vertical no centrat que organitza les plantes baixa, primera i segona, i queda trencat per
l'obertura de la tercera planta que és horitzontal. La llosana dels balcons i el marc de les obertures, forjats i
mitgeres són de pedra tallada, també n'hi ha a la planta baixa. Les baranes de ferro forjat complex i la resta de
la façana té pedra de diferents tipus.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici originari segurament dels segles XVIII. L'estat actual ve d'una refroma feta al 1980.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Primer carrer de l'eixample barroc dels segles XVII i XVIII.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Valor històric - artístic
L'edifici no és pas un exemple d'integració al carrer, principalment perquè a la tercera planta hi
ha una finestra apaïsada que trenca amb els tipus constructius del conjunt (vegeu les
observacions). De totes maneres, és una mostra de transformació dels tipus primitius de la
casa barroca i un testimoni de sistemes constructius i d'ús de materials de l'època. També cal
destacar la qualitat dels acabats i els materials utilitzats.

Elements:

Cal destacar la planta baixa en conjunt, les baranes dels balcons, el ràfec de fusta i l'acabat de
façana que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 30

D 007 030

Consolidació
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: En els espais comunitaris de l'interior s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme original. Amb la resta d'espais, s’ha
de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Serrabou

D 007 034

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 34

Coordenades UTM:

X= 438388
Y= 4642468

Dades Cadastrals:

8426817DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24568
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

760 m2
3207 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Serrabou

D 007 034
EU164

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ramon Callís.
1886
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:

Restauració inadequada

Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

DESCRIPCIÓ:

Casa entre mitgera que consta de PB i dos pisos. Té dues façanes, una al C/Nou i l'altra al C/Sant Sebastià.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana del carrer Nou és plana, arrebossada i pintada, amb les obertures organizades fonamentalment per
eixos. Presenta un gros portal d'arc de mig punt, de pedra, format per dovelles, marcant l'imposta de l'arc i amb
un trencaaigües que fa d'ampit a la finestra del primer pis; al centre hi ha un escut nobiliari esculturat damunt la
pedra. El primer pis és més alt que el segon per bé que les estructures són simètriques. L'altra façana és de
poc interès ja que la principal és la del C/Nou com podem veure pel medalló, sostingut per angles barrocs i els
marcs de les obertures, tots de pedra picada.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'aspecte actual ve d'unes reformes i ampliacions del 1886.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

La casa Serrabou era la segona vivenda de la família rural i d'antiga tradició assentada al mas
Serrabou de Tavérnoles, tradició que encara avui es manté.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
És molt important pels elements arquitectònics de les façanes (finestres, balcons, porxades
de la façana interior, etc.,) entre els quals destaca la magnífica portada barroca que emmarca
l'entrada principal. Alguns d'aquests elements són d'estil barroc i els altres d'estil eclèctic de
mitjan segle XIX. També cal destacar el resultat final aconseguit pel mestre d'obres Josep A.
Torner que el 1865 va unificar tota la casa, ja que va donar una imatge integrada al context i
actualment és molt assimilada pels ciutadans.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra tallada sobretot el portal i l'escut, que caracteritzen
l'edifici i el singularitzen.

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Serrabou

D 007 034

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, caldria adequar la pell de l'edifici amb uns materials, textures i
cromatismes més similars als originals i previs a l'última reforma. Sobretot amb tots els
elements de pedra

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir i recuperar el volum, els materials, la textura, el cromatisme i els
elements arquitectònics originals, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica. Caldrà
respectar els porxos de la façana posterior en l'última planta i les terrasses.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou 53

D 007 053

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 53

Coordenades UTM:

X= 438440
Y= 4642478

Dades Cadastrals:

8626245DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou 53

D 007 053
ZA55

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer Nou, 53

Ús actual
Ús originari

Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial

Estat de conservació:

Carrer Nou, 53
0,7 metres

Indeterminat

Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona
Destruït parcialment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI

Descripció de bé:

Descripció específica:
S’han identificats dos nivells de runa amb materials ceràmics de finals s. XIX – inicis s. XX que actuarien com a
preparació del paviment actual del garatge, fet de ciment (UE01 i 03). Per sota s’han localitat dos nous estrats
(UE02 i 04), des quals només un presentava material ceràmic: un únic fragment de ceràmica comuna oxidada
que podria correspondre a època ibèrica o romana, si bé tampoc és possible assegurar-ho. Ja per sota, i fins a la
cota màxima del rebaix efectuat, s’ha localitzat un nivell de composició molt orgànica (UE05), que podria ser el
reflex d’un ús previ de l’indret, si ve tampoc es pot descartar una deposició natural, ja que l’argila és molt
compactada i força depurada. En cas de ser certa aquesta última opció, el nivell d’on s’hauria arrossegat el
sediment aportat hauria estat alterat prèviament, ja que s’observen fragments de carbó dispersos per tot l’estrat.
s’han localitzat dos nivells amb runa i abundant material ceràmic de finals s. XIX – inicis s. XX que probablement
actuarien com a preparació del paviment actual aprofitant sediment alterat prèviament; i tres estrats més per
dessota: un dels quals amb un fragment ceràmic que podria ser antic (ibèric o romà); i el més profund de
composició orgànica i naturalesa indeterminada.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou 53

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d'obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d'acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

PUJOL, A. (2016). Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Nou 53, any, 2015. Vic, Osona. Servei
d'Arqueologia Generalitat de Catalunya.

D 007 053

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou, 63

D 007 063

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 63

Coordenades UTM:

X= 438464
Y= 4642474

Dades Cadastrals:

8626240DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou, 63

D 007 063
ZA56

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer Nou, n.63

Ús actual
Ús originari

Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total

Estat de conservació:

Carrer Nou, n.63
Sota paviment

Indeterminat

Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona
Destruït totalment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció va estar motivada per les obres que s’estaven duent a terme a l’edifici, que requerien reforçar
l’estructura amb sis pilars. L’excavació dels forats per col·locar els reforços va permetre detectar diversos nivells
de rebliments recents emprats per regularitzar la zona de cara a col·locar el paviment actual. Es va assolir la cota
màxima del rebaix necessària per l’obra sense que es detectés cap element d’interès arqueològic ni s’exhaurís
l’estratigrafia.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Nou, 63
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

PUJOL, A. (2016). Informe de la intervenció arqueològica al Carrer Nou n.63, Servei d'Arqueologia de la Generalitat
de Catalunya

D 007 063

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 82

D 007 082

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 82

Coordenades UTM:

X= 438631
Y= 4642408

Dades Cadastrals:

8625303DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Habitatge a les plantes pis

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

128 m2
309 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 82

D 007 082
EU166

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1928
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Edifici original del sXVIII
Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana mostra un eix vertical no centrat en la façana amb proporcions verticals. Les plantes es distingeixen
amb les diferents proporcions i per diferents elements arquitectònics. L'edifici queda rematat per un ràfec
inclinat i amb colls de fusta. La llosana del balcó es de pedra artificial o formigó repicat, les baranes són de forja
complexa i els acabats de la façana són estucats i amb petits esgrafiats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici primitiu ja existia al segle XVIII. L'aspecte actual ve d'una reforma feta
el 1928.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Primer carrer de l'eixample barroc dels segles XVII i XVIII.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És una mostra de la transformació dels tipus d'edificació barrocs al primer terç del segle XX en
l'eixample Morató i un testimoni dels sistemes constructius i d'ús dels elements arquitectònics
de l'època, de clara influència modernista o noucentista.

Elements:

Cal destacar les llosanes, les baranes de forja, els esgrafiats i el ràfec que caracteritzen
l'edifici i el singularitzen respecte d'altres molt similiars

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
La persiana enrotllable amb el caixó a l'exterior no és coherent a la façana, caldria millorar-ho

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Nou 82

D 007 082

a la mesura que fos possible
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 123

D 007 123

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NOU 123

Coordenades UTM:

X= 438622
Y= 4642435

Dades Cadastrals:

8626209DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:

Casa Vilà

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

306 m2
683 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 123

D 007 123
EU167

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Amb reformes posteriors
Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici de dues crugies entremitgeres amb una planta reculada, estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de
teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central, té proporcions verticals. Hi ha variació de proporcions en
obertures i balcons amb l'alçada. L'edifici queda rematat per un ràfec inclinat i amb colls de fusta. Els esgrafiats
de la façana ajuden la composició.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis existents segurament al segle XVIII quan es va formar l'Eixample Morató, en el que el
1922 Joan Vilà, constructor, hi va fer obertures a la façana. El 1928 Manuel Gausa, arquitecte,
va obrir un portal nou a la planta baixa.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Primer carrer de l'eixample Barroc dels segles XVII i XVIII.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels tipus d'habitatge plurifamiliar a l'eixample Morató,
més concretament, al carrer Nou, on queda molt ben integrat, i com a testimoni dels antics
sistemes constructius i d'ús dels elements arquitectònics.

Elements:

Cal destacar els elements de pedra, les baranes de forja complexa, els esgrafiats i el ràfec
tradicional que caractaritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Les persianes enrotllables amb el caixó a l'exterior i les gruix de les lloses de formigó

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Nou 123

D 007 123

distorsionen la coherència de la façana, caldria a la mesura que es pugui actuar-hi millorant
l'estat actual
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Comella

D 008 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT ANTONI 1
PL SANTA CLARA
X= 438286
Y= 4642416

Dades Cadastrals:

8426827DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36345
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

642 m2
3844 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Comella

D 008 001
EU168

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Manuel Gausa, arquitecte.
1945-49
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles

DESCRIPCIÓ:

Edifici situat en cantonada entre mitgeres i amb coberta de teula àrab en diverses vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Articulada a la cantonada mitjançant un cos diferenciat i més elevat. L'edifici queda rematat per un
ràfec horitzontal i amb colls vistos. Materials: Diversos elements de pedra natural i artificial, baranes i reixes de
ferro forjat complex, acabats de façana d'estucats i alguns esgrafiats. Elements arquitectònics a destacar: Tots
els de la façana, per la seva singularitat. Conservació de la façana: En general, bona.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquest solar va està ocupat històricament per l'església i el convent de Santa Clara, que es va
enderrocar en la Guerra Civil. L'edifici actual és de nova planta de l'any 1945-49.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici, que és una bona mostra de l'arquitectura de la postguerra realitzada per l'arquitecte
Manuel Gausa, és molt interessant per la seva composició i volumetria, per a l'estudi dels
tipus d'edificació de l'època, per la qualitat de la construcció i definició dels elements
arquitectònics i pel grau de significat que ha adquirit dins la ciutat a causa de la seva posició
privilegiada.

Elements:

Cal destacar tots els elements de façana i la solució de la cantonada que caracteritzen l'edfici i
el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Comella
Criteris d'intervenció:

D 008 001
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
el cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i en l'escala i
els elements comuns, el volum, la formalització arquitectònica dels materials, la textura i el
cromatisme. Per la resta, s’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les
Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Casa Comella
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
AM 1945-1 (761)

Codi de classificació

D 008 001

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges

D 008 003

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT ANTONI 3

Coordenades UTM:

X= 438299
Y= 4642437

Dades Cadastrals:

8426826DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

344 m2
1146 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges

D 008 003
EU165

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres amb coberta de teula àrab en diverses pendents.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central que queda remarcat per la tribuna. Finestres de cap a cap.
S'utilitza la pedra natural fins al primer pis, amb ornaments de pedra artificial i acabats de façana estucats i
ratllats per la resta de la façana.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Antigament aquesta finca estava ocupada per l'església i el convent de Santa Clara que es va
enderrocar amb la Guerra Civil (1936-1939). L'edifici actual és de nova planta segurament dels
vols de l'any 1945.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és una bona mostra de l'arquitectura de la postguerra emparentada amb el
racionalisme i és interessant per la composició, per a l'estudi dels tipus d'edificació i sistemes
constructius utilitzats a l'època i per la posició dominant al carrer Sant Antoni.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges
Criteris d'intervenció:

D 008 003
Exterior: A la façana que dóna al carrer de la Fusina i la coberta, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Sant Antoni 13

D 008 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT ANTONI 13

Coordenades UTM:

X= 438354
Y= 4642434

Dades Cadastrals:

8426821DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

212 m2
613 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Sant Antoni 13

D 008 013
EU169

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:
Arquitectura de la postguerra
Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de la Rambla.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb gran tribuna amb teuladeta pròpia

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici construït el 1945-1949, després de l'enderroc de l'església i el convent de Santa Clara
durant la Guerra Civil.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Aquest carrer es va obrir en el moment de l'enderroc de Santa Clara

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és una mostra humil de l'arquitectura de la postguerra. Tot i que no destaca per la
seva qualitat artística és un bon exemple de la tipologia constructiva utilitzada en aquest espai
de Santa Clara.

Elements:

Cal destacar els elements de pedra del portal d'entrada i de sota la tribuna que caracteritzen
l'edifci i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Sant Antoni 13
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

D 008 013

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 008 014

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT ANTONI 14

Coordenades UTM:

X= 438403
Y= 4642397

Dades Cadastrals:

8525108DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 008 014

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Antoni
Carrer de Sant Antoni, 14
Barroc
Se'n desconeixen els autors
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula és de l'any 1734. La imatge pot ser posterior, potser de després de la Guerra Civil de l'any 1936
perquè és massa petita per correspondre a la fornícula original

Descripció:
La fornícula és de pedra i està configurada per un arc de punt rodó amb pilastres adossades i capitells, i la volta
configurada per cercles i línies. La imatge de Sant Antoni amb el nen Jesús és de guix i se situa damunt d'un gran
pedestal.
Cal destacar-ne la senzillesa, sense accessoris que aporta temprança al lloc. El conjunt queda com a testimoni
d'una tradició de devoció religiosa.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.
En cas de substitució de l'edifici en què estan emplaçades, el patronat de la ciutat antiga definirà la situació
exacta dins la nova façana.
Informació complementària::

FC50

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 008 019

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT ANTONI 19

Coordenades UTM:

X= 438399
Y= 4642420

Dades Cadastrals:

8526035DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

D 008 019

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Antoni
Carrer Sant Antoni 19
D'inspiració barroca
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
A principis del segle XX ja hi era

Descripció:
La imatge del sant amb el nen és d'alabastre i se situa a l'interior de la fornícula que té la forma d'una petxina.
Es destaca la perfecte adequació en mesura i escala del sant a la fornícula, que té la forma de petxina i l'excel·lent
treball escultòric. Probablement és obra de l''escultor Potellas. Es valora el fet que quan es va construir el nou
edifici l''any 1990 es va reintegrar aquesta fornícula.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.
En cas de substitució de l'edifici en què estan emplaçades, el patronat de la ciutat antiga definirà la situació
exacta dins la nova façana.
Informació complementària::

FC51

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Sant Antoni, 43

D 008 043

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT ANTONI 43

Coordenades UTM:

X= 438451
Y= 4642409

Dades Cadastrals:

8526025DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Documental
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Sant Antoni, 43

D 008 043
JA52

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Carrer Sant Antoni, 43

Ús actual
Ús originari

Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial

Estat de conservació:

Carrer Sant Antoni, 43
2 metres

Habitatge

Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona
Destruït parcialment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
9173
Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX, Segle XX Anterior Guerra Civil, Segona meitat Segle XX - XXI

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció es realitza al Carrer Sant Antoni de Vic, l'any 2010, a l'espai que se situa entre la muralla medieval i
el convent de Sant Clara. Es van documentar diverses fases d'ocupació d'època moderna i contemporània,
diferenciant entre dos usos de l'espai, primer ocupat per una bassa i després per un edifici. La bassa d'aigua es
trobava retallada en el nivell geològic, folrada parcialment (a la part superior) amb lloses lligades amb
argamassa per tal d'assegurar una major impermeabilitat. La presència de materials ceràmics al folre de la
bassa va permetre datar l'estructura en època moderna. La bassa hauria estat amortitzada i reblida cap a
principis del segle XVIII, farcint-la completament per crear una superfície plana sobre la que poder edificar. Es
considera probable que la construcció s'hagués edificat en el marc del projecte urbanístic que es va planejar el
1734 entorn la Plaça dels Màrtirs. Posteriorment a la seva construcció, la casa s'ampliaria cap al nord, prolongant
els murs est i oest, i es mantindria en ús fins la projecció d'una nova construcció que va provocar la intervenció
arqueològica.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Carrer Sant Antoni, 43
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

PUJOL, A. 2010. Memòria dels treballs arqueològics al Carrer Sant Antoni, 43. Vic. Servei d'Arqueologia.
Generalitat de Catalunya.

D 008 043

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Sant Fidel 1

D 009 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT FIDEL 1
C SANT ANTONI
X= 438310
Y= 4642399

Dades Cadastrals:

8426708DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3 / PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

586 m2
2704 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Sant Fidel 1

D 009 001
EU170

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1945-1949
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de les Rambles

DESCRIPCIÓ:

Edfici en cantonada amb coberta en part terrassa i en part de teula àrab amb diverses vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquesta finca estava ocupada per l'església i el convent de Santa Clara que es va enderrocar
desrpés de la Guerra Civil (1936-1939). L'edifici actual va ser construït entre el 1945-1949.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és una bona mostra de l'arquitectura de la postguerra emparentada amb el
racionalisme i és interessant per la composició, per a l'estudi dels tipus d'edificació i sistemes
constructius utilitzats a l'època i per la posició dominant al carrer Sant Antoni.

Elements:
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de les Rambles contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana que dóna al carrer de la Fusina i la coberta, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de les Rambles

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del carrer Sant Fidel 1
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de les
Rambles

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

D 009 001

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la telefònica

D 009 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT FIDEL 9

Coordenades UTM:

X= 438347
Y= 4642383

Dades Cadastrals:

8426705DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Industrial / Servei

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

283 m2
805 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la telefònica

D 009 009
EI07

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
A partir del 1940
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Industria
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Malgrat està ubicat dins la trama de l'Eixample Morató, la construcció de de les edificacions
situades dins el perímetre del que havia estat l'església dei el convent de Santa Clara, tenen
una clara analogia amb el tipus d'edificació de les Rambles. Per tant, el seu entorn de
protecció forma part del Conjunt de les Rambles (B 000 001)

DESCRIPCIÓ:

Edifici tipus industrial entremitgeres de planta baixa i dos pisos, de coberta plana.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana té una forta presència al carrer tan per la seva composició com pels seus elements. Està formada per
quatre eixos de composició, un dels quals, el situat a l'esquerra de tots, és l'eix principal. En aquest eix, s'hi
situa la porta principal, un balcó a la planta primera, una finestra a la planta segona i un òcul a les golfes. La
porció de façana equivalent en aquest eix està tota ella revestida de pedra, amb emmercaments treballats i en la
part de la coberta, sobresurt la façana dotant de més protagonisme aquesta part. El balcó està sostingut per
quatre pètals de pedra, i la obertura del balcó està emmarcada per un frontó circular partit amb formes de
mènsula com a recurs decoratiu.
Els altres tres eixos són iguals, establint un ritme repetitiu, i consten de tres grans finestres en els tres pisos. La
planta baixa està tota ella revestida de pedra coronada a per una cornisa que la remata i dóna el tret de sortida
de les plantes superiors. Entre les finestres de planta primera i planta segona es situen tres plafons quadrats
de pedra amb una margarita esculpida.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Es construeix en el moment que s'enderroca l'Església i el convent de Santa Clara després de
la Guerra Civil (1936-1939)

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Valor històric - artístic

Elements:

Cal destacar la composició de la façana, tots els elements treballats de pedra de la façana, els
elements de forja de la porta i el balcó. Són elements que caractaritzen a l'edifici i doten
d'elegància el paisatge urbà.

Entorn de protecció:

Cal destacar la volutant d'integrar un edifici industrial en un teixit bàsicament d'habitatge i la
voluntat de dotar-lo d'elements artístics.

Grau de coherència:

si

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la telefònica
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum i l'estructura portant.

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat del conjunt i la seva coherència.

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

D 009 009

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del Carrer Sant Pau 16

D 010 016

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PAU 16

Coordenades UTM:

X= 438582
Y= 4642356

Dades Cadastrals:

8625408DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Local a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

85 m2
186 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del Carrer Sant Pau 16

D 010 016
EU171

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1913
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres amb estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és amb acabats estucats i ratllats, simètrica respecte a un eix central. Les proporcions són verticals i
les plantes es distingeixen amb la mida de balcons i obertures. El ràfec té colls vistos prefabricats i ceràmica
vidriada. Els bcalcons són de llosana de pedra amb baranes de forja complexa.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici ja existia al segle XVIII. Va ser reformat el 1913.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant per la seva composició com a mostra dels tipus d'habitatge plurifamiliar
introduïts en la transformació dels tipus barrocs i com a testimoni dels sistemes constructius i
d'ús d'elements arquitectònics d'inspiració modernista utilitzats a Vic a principi del segle XX.

Elements:

Cal destacar les baranes, el ràfec i els elements de pedra que el caracteritzen i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges del Carrer Sant Pau 16
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató
Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

D 010 016

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Placa

D 010 019

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PAU 19

Coordenades UTM:

X= 438589
Y= 4642378

Dades Cadastrals:

8625322DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Placa

D 010 019

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Placa de ferro forjat
Carrer Sant Pau 19

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Primera meitat del segle XX

Descripció:
Placa de ferro forjat i les flors, les inicials i el porc són repussats. Se situa a la tarja de la porta d'entrada de
l'edifici i les inicials R LL responen al nom de Ramon Llanes, que era propietari d'aquesta casa a la primera
meitat del segle XX. Va fer repussar el porc a la porta per informar que era en aquesta casa on es llogaven gàbies
de porcs i godalls els dies del mercat del porc, que se celebraven a la plaça dels Màrtirs i a la plaça de la Divina
Pastora.
És un element amb una gran càrrega de significat que dota de context històric a la ciutat i per tant té un alt valor
testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació, restauració i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

Segons fonts orals, expliquen que el mercat dels Porcs començava quan el llogater de les gàbies dels porcs,
portava les gàbies a la plaça dels Màrtirs ben d'hora el matí, i amb la irregularitat de les llambordes, el carro feia
dringaven les gàbies i despertaven tot el veïnat del carrer Sant Pau.
Tot el que envolta el Mercat dels Porcs agafa una rellevància cabdal quan es contextualitza amb els diferents fets.
Pel mercat, passaven més de 2000 caps debestiar i es feien creuements de races més bones molt valorades.
El 1906, la Càmara Agrícola Ausetana va patrocinar i dirigir la subraça vigatana, fruit del creuement entre la raça
craonesa (de França) i la raça Yorksyre (anglesa).
El 1913, es redacta un projecte d’urbanització de la Plaça de Sants Màrtirs, entre d’altres, per Josep Ylla
arquitecte, en la memòria d'aquest projecte es fa la següent cita:
“En las cuatro provincias catalanas, los ganaderos convienen que, para ganado de cerdo, es el mercado

Pq20

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Placa
semanal de Vich, el más importante de todos los que se celebran en España, tanto por calidad de razas, como
por la cantidad de cerdos y sus hijuelos de castas variadas”.

D 010 019

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del Carrer Sant Pau 31

D 010 031

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PAU 31

Coordenades UTM:

X= 438618
Y= 4642373

Dades Cadastrals:

8625316DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3
Garatge a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

140 m2
247 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del Carrer Sant Pau 31

D 010 031
EU172

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ramon Bancells, contractista

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Època contemporània Segles XX
1922

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façana és planta i recolzada en un eix vertical no centrat. Les proporcions són verticals i la mida dels balcons i
obertures disminueix amb l'alçada. El coronament és amb un ràfec a manera de cornisa.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici ja existia al segle XVIII. L'aspectes actual ve d'una reforma feta el 1922
per Ramon Bancells.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és interessant com a mostra dels tipus d'habitatges plurifamiliars que van transformar
dels tipus unifamiliars barrocs i com a testimoni dels sistemes constructius i d'ús dels
elements arquitectònics utilitzats a Vic el primer quart del segle XX.

Elements:

Cal destacar els emmarcats, la barana, la fornícula, l'antic element de forja de l'assegurança i
el ràfec que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
A la mesura que es pugui, recuperar la pell de l'edifici avui coberta amb una pintura plàstica.
Encara s'intueix a contrallum les textures i ratllats originals

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del Carrer Sant Pau 31
Criteris d'intervenció:

D 010 031

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, i recuperar les
textures i els cormatismes originals.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del Carrer Sant Pau 31
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Roc
Carrer de Sant Pau, 31
Realista
Julià Fàbregas
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula és del voltant de l'any 1918, segons la tradició oral, i la imatge és de l'any 1949

Descripció:
La fornícula és de fusta i s''endinsa al mur de la façana, protegida per un marc de fusta. Sant Roc és de terracota i
va vestit de pelegrí i porta el bàcul. Té una cama al descobert i ensenya la llaga provocada per la pesta. El gos
treu la llengua per llepar-li la ferida.
La fornícula és molt modesta i ressalta la imatge que és d'una gran qualitat artística dins el concepte d'art
popular. Té aquella senzillesa i la gràcia de les petites coses, típica de Julià Fàbregas. És una imatge
caractericista i desperta tendresa per la relació del sant amb el gos i la delicadesa com l'ha treballat l'escultor.
Representa bé la iconografia de Sant Roc, que advocava contra la pesta i ell mateix la va patir, com assenyala la
llaga que porta oberta a la cama i que un gos li llepa. Aquesta fornícula va ser col·locada quan al barri hi va haver
una epidèmia de còlera. Es va dir que si no es moria ningú més posarien una imatge a Sant Roc, el més adequat
a les circumstàncies.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

D 010 031
FC52

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Sant Pau 33

D 010 033

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SANT PAU 33

Coordenades UTM:

X= 438623
Y= 4642371

Dades Cadastrals:

8625315DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 3
Comerç a planta baixa i
habitatge a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

153 m2
256 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Sant Pau 33

D 010 033
EU173

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Marià Callís, mestre d'obres
1879
Època contemporània Segles XlX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i de coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Tradicional, recolzada en un eix vertical no centrat. Les proporcions són verticals i la mida de
balcons i obertures disminueix amb l'alçada. El coronament és amb un ràfec a manera de cornisa. Materials:
Alguns elements de pedra, baranes de forja simple i acabats de façana arrebossats. Elements arquitectònics a
destacar: Els elements de pedra, les baranes de forja simple i els acabats de façana arrebossats. Conservació
de la façana: Bona
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici ja existia al segle XVIII, però el 1879 Marià Callís el va reformar.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
És una mostra dels tipus d'habitatge plurifamiliar introduïts pels mestres d'obres en la
transformació de la part barroca de la ciutat i un testimoni dels sistemes constructius i dels
mestres d'obres, en concret de Marià Callís i de com usaven els elements arquitectònics a Vic
a final del segle XIX.

Elements:

Cal destacar els elements de pedra, les baranes de forja simple, l'element de forja de
l'assegurança i els acabats de façana arrebossats que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Sant Pau 33

D 010 033

Consolidació
A la mesura que es pugui, recuperar la pell de l'edifici avui coberta amb una pintura plàstica.
Encara s'intueix a contrallum les textures i ratllats originals
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, i recuperar les
textures i els cormatismes originals.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del carrer Sant Pau 33

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL LOCAL COMERCIAL:
Nom:
Situació:

Local Comercial: Antiga botiga de queviures
Carrer de Sant Pau 33

Estat de conservació:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:

Interior:

Elements singulars:

PLANIMETRIA:

D 010 033

LC40

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Blanch

D 011 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT SEBASTIÀ 12
C NOU
X= 438407
Y= 4642458

Dades Cadastrals:

8526001DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+entresol+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

516 m2
1520 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Blanch

D 011 012
EU174

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Ylla, mestre d'obres
1866
Època contemporània Segles XlX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici en cantonada i entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en diverses
vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són simètriques i proporcions verticals. Hi ha la diferenciació de mides de les obertures i els
elements arquitectònics en les diferents plantes. L'edifici queda rematat per un ràfec amb colls de fusta. Les
motllures tenen diversos elements de pedra tallada, les baranes dels balcons són de fosa i els acabats de la
façana són arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Construcció de nova planta feta el 1866 per Josep Ylla.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és molt interessant perquè és una obra molt significativa de l'estil eclèctic produït a Vic
a mitjan segle XIX pel mestre d'obres vigatà Josep Ylla. Són molt notables la composició
general i la definició dels elements arquitectònics.

Elements:

Cal destacar tots els de la façana principal, juntament amb el vestíbul, la balconada i la
capelleta de la cantonada que caracteritzen l'edfici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Blanch
Criteris d'intervenció:

D 011 012

Exterior: A la façana que dóna al carrer de la Fusina i la coberta, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: Del vestíbul d'entrada principal i l'escala, s'ha de mantenir l'estructuració funcional,
l'estructura de suport, el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el
cromatisme. Per la resta, s’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de
l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Blanch
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Sebastià
Carrer de Sant Sebastià/ Carrer Nou
Barroc
Se'n desconeix l'autor
Dolent

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'edifici on està emplaçada és de l'any 1866. El conjunt és d'una sola peça però sembla afegit a la casa com si
fos una fornícula reaprofitada. Hi ha notícies de que es va construir a Vic, a la segona meitat del segle XIX, una
capella dedicada a Sant Sebastià, un sant advocat contra la pesta.
Descripció:
La fornícula és de pedra i s'ubica a l''angle de l'edifici, constituiïda per un arc apuntat apetxinat que arrenca de
dues impostes i damunt del qual hi ha dues cares ovalades que podrien representar el sol i la lluna. El sant
també és de pedra i se situa al centre amb el braç alçat, al cos té els forats on s'hi clavaven les fletxes i a banda i
banda hi ha dos arquers en dispocisó de disaparar. La fornícula està protegida per una coberta plana i
disposada sobre motllures que fan de pedestal.
Es valora tot el conjunt d'una sola peça d'estil barroc amb aquell sentit de posar elements externs a les figures
esculpides com en aquest cas, les fletxes ara desaparegudes, per tal de donar una visió més realista del conjunt.
La fornícula, d'arc ogival, remarca el centre, s'adapta molt bé a l'angle i, des del punt de vista escultòric, és de les
més completes de la ciutat amb cinc figures: quatre alts relleus- els dos ballesters i les dues cares que poden
ser el sol i la lluna- i una imatge exempta que és el sant. Manté la iconografia que identifica el sant: centurió romà
martiritzat que es representa com un bell noi lligat a un arbre amb les fletxes clavades al seu cos.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.
En cas de substitució de l'edifici en què estan emplaçades, el patronat de la ciutat antiga definirà la situació
exacta dins la nova façana.
Informació complementària::

L'estat de conservació és dolent perquè la pedra s''esmicola, hi ha esvorancs en el parament i membres de les
figures desapareguts.

D 011 012
FC53

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça de Santa Eulàlia

D 012 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL SANTA EULÀLIA s/n

Coordenades UTM:

X= 438595
Y= 4642286

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental
Àrea d’expectativa arqueològica:
Àmbit 1

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVp

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça de Santa Eulàlia

D 012 000
AE26

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Plaça de Santa Eulàlia

Ús actual
Ús originari

Espai públic

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua parcial

Estat de conservació:

Plaça de Santa Eulàlia
Desconegut

Habitatges

No s'hi ha realitzat cap
excavació arqueològica
Destruït parcialment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
A partir de les referències documentals, el conjunt correspon al barri format entorn la Capella de Santa Eulàlia,
que s'estenia de la Rambla de Montcada al riu Mèder, documentat sovint com a alou comtal situat des del riu
Mèder al Gurri. La capella es menciona als documents de l'any 911, i el barri existia com a raval al segle XII. El
1655 el barri fou derruït, i edificat de nou a partir del segle XVII. Aquesta plaça de recent creació conserva al seu
basament la fonamentació del tramat urbanístic d'aquest punt.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça de Santa Eulàlia
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. Mantenir el volum i
materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels valors culturals,
patrimonials i històrics del bé.
Informació complementària::

JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona: 25, 41, 42, 79, 395, 413. PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa: 3.

D 012 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça dels Sants Màrtirs

D 013 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL SANTS MÀRTIRS s/n

Coordenades UTM:

X= 438494
Y= 4642355

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:

Plaça dels Porcs

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Places
BCIL
43560
Conservació
Veure elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVp
Espai públic

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça dels Sants Màrtirs
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Font de la Plaça dels Màrtirs
Plaça dels Sants Màrtirs

Manuel Gausa
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1928 Realitzada per a l'Ajuntament de Vic quan Manuel Gausa era arquitecte municipal . La remodelació duta a
terme per l'arquitecte Josep Padrós l'any 1997 la va desplaçar del centre a la façana nord amb la intenció de
deixar la plaça més lliure. El gerro de flors que la corona havia desaparegut i l'escultor Enric Sala en va fer una
còpia. Cronologia: Estat actual del 1928.
Descripció:
Font monument de forma monolítica rectangular muntada sobre una plataforma de dos graons, de quatre cares
amb dos brolladors d'aigua i com a elements escultòrics, l'escut de Vic, els Sants Màrtirs i una sanefa de volutes
en espiral. Es corona amb un gerro de flors.
Va ser realitzada amb la voluntat expressa d'esdevenir un element artístic. Es valora la seva concepció popular i el
fet de convertir un element útil com és una font en un petit monument que mereix respecte com a tal i esdevé una
fita a la plaça, tot i que estava pensada i concebuda per ser al centre i s'ha desplaçat. El complement d'elements
de bronze que representen l'escut de Vic i els Sants Màrtirs en dues cares i una sanefa que envolta les quatre
cares la dota d'un contingut religiós pel que fa als sants màrtirs, d'un component ciutadà pel que fa a l'escut i
ornamental pel que fa a les sanefes. El fet de ser coronada per un gerro de flors, la poetitza, el gerro és el símbol
de l'abundancia i les flors de bellesa i harmonia. Les flors en un gerro formen l'arquetip de centre, d'aquí que
s'usin sovint per centrar o coronar un element vertical.
Cal destacar el relleu dels Sants Màrtirs encadenats a una columna que crema, damunt de la qual hi ha un àngel.
El conjunt està emmarcat per dues columnes que sostenen una llinda corbada coronada per una petxina i dues
volutes en espiral.
La llegenda dels Sants Màrtirs és objecte d'una obra d'art i és significatiu que el relleu se situï en el lloc
culminant de la trama llegendària: a l'any 255 dos nois vivien a la ciutat romana d'Ausa i practicaven la
nigromància i maldats diverses. Hi havia una noia molt bella que havia promès la virginitat a Déu. Els dos
intentaren de totes maneres fer-li perdre sense aconseguir-ho. Demanaren l'ajut al diable, però tampoc
s'aconseguí perquè ella adorava Jesús. En comprovar el poder de Jesús els nois es convertiren a la seva fe i
predicaren la paraula de Déu. El pretor de la ciutat no ho consentí i després d'un interrogatori els va fer cremar
vius al lloc on ara es troba la plaça dels Màrtirs. La peça de bronze mostra el moment que encadenats a una
columna es cremaven. Es valora el tractament preciosista de l'alt relleu i l'exquisitesa i l'equilibri de la composició.
Les fonts són elements amb una gran càrrega de significat que actuen com a monuments i tenen valor històric i
tipològic

D 013 000
Fo07

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça dels Sants Màrtirs
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització escultòrica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació, la visibilitat i l'entorn que ocupen dins els espais públics.
En cas de canvi d'emplaçament per remodelatge dels espais on estan emplaçats, caldrà presentar una proposta
i que aquesta sigui acceptada pel Patronat de la Ciutat Antiga.
Informació complementària::

Bibliografia: Ramon Ordeig: "Llegendes vigatanes". Estudis Històrics, 1987.
E.Junyent, prev."La llegenda de la trovalla de les reliquies dels Sants Martirs". Ausa, volum II.
Documentació: AM 1928-1929

D 013 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça dels Sants Màrtirs
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Plaça dels Sants Màrtirs
Plaça dels Sants Màrtirs
Barroc
Josep Morató, arquitecte
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Places
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'any 1734 neix l'espai de la plaça dins la urbanització de l'Eixample Morató.

Descripció:
Aquesta plaça es forma com a conseqüència del traçat definitiu de la zona compresa entre el carrer Manlleu i el
dels Caputxins. Aquesta zona prendrà el nom d'Eixample Morató en record a Josep Morató, que és l'arquitecte que
va realitzar el traçat.
Aquest eixample serà una mostra de la transformació radical de l'urbanisme de la ciutat, que passa de
característiques medievals a les que imposa el barroc. I tot això passarà, en un moment de rellançament de la
ciutat, iniciat al segle XVII, en el que es produeix un gran creixement demografic.
La plaça s'anomena dels Sants Màrtirs en record als Sants Llucià i Marcià, que varen ser venerats de molt antic
com a patrons de la ciutat. La tradició diu que van ser cremats vius a Vic al segle III, i se sap que les seves
cendres, objecte de secular veneració pels vigatans, reposaven a l´antiga església de Sant Sadurní i després a la
de la Pietat, fet pel qual aquesta església va estar molt vinculada amb el Consell Municipal.
Socialment aquesta plaça aviat va ser coneguda com la Plaça dels Porcs, en honor al mercat dels porcs que se
celebrava els dissabtes, després que a finals del segle XVIII es prohibís l'entrada de caps de bestiar en el mercat
de la Plaça Major, fet que va comportar que la venda de bestiar es repartís per diferents parts de la ciutat.
El mercat dels porcs era molt reconegut, fins el punt que hi havia mercaders que venien de fora, malgrat el bestiar
de les seves terres fos més barat. Es considerava que era molt millor el de Vic.
Pel mercat, passaven més de 2000 caps de bestiar i es feien creuements de races més bones molt valorades.
Es va arribar a un punt que el 1906, la Càmara Agrícola Ausetana va patrocinar i dirigir la subraça vigatana, fruit
del creuement entre la raça craonesa (de França) i la raça Yorksyre (anglesa).
Respecte la urbanització, la primera que es té constància és del 1859, en el que es realitzen les voreres amb
pedra de Folgueroles, el clavegueram i els embornals. És en el 1912 que es realitza l'arrenjament de la part
central de la Plaça dels Màrtirs per adeqüar-lo millor pel mercat dels porcs. És precisament en aquest projecte
que es parla de que el mercat dels Porcs de Vic és el més important de tot Espanya.
L'aspecte actual respon a un projecte complet d'urbanització de l'any 1993. En aquest projecte s'entén la plaça
com a saló de barri que es prolonga pels carrers, per això la intervenció és com una catifa. El vianant passa a ser
el protagonista, i la plaça actua com a punt de referència visual des de qualsevol dels seus punts, tan per l'espai
verd, el sol o la lluminusitat. Es desplaça la font sobre el seu eix per donar més llibertat i maniobra funcional a
l'espai.
La proposta d'actuació es centra en la recuperació de tot l'Eixample Morató com a zona peatonal amb accés
restringit, potenciant les activitats en general i en particular les comercials, incidint en la reactiviació del sector. Es
pretenia recuperar el tamany de l'espai i la seva referència geomètrica respecte l'arquitectura i la malla que
defineia el propi eixample. És en aquest moment que despareixen les voreres i les calçades per passar tota la
plaça a un mateix nivell. Per reforçar tota aquesta idea es canvien la posició i els tipus de vegetació, alineat al

D 013 000
Pl14

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Plaça dels Sants Màrtirs
perímetre de la catifa. La catifa està formada per una malla de 4,5m x 4,5m girada 45º. Aquesta malla neix de la
geometria del parcel·lari original de l'entorn. Solució que reforça la unitat.
El conjunt de les places de la Ciutat Antiga són peces clau per entendre la morfologia de la Ciutat i constitueixen
els punts d'articulació de tota la trama urbana. També tenen valor històric i testimonial.
Les places es consideraran definides pels següents paràmetres bàsics.
1) La superfície.
2) El volum, la forma, la posició a l'espai, els materials, les textures i els cromatismes del pla base de cada plaça
el contorn del qual és grafiat en aquesta fitxa i al plànol normatiu.
3) Els volums, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cromatismes dels plans verticals
que les limiten i els dóna façanes.
4) El tipus d'articulació entre plans verticals.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir la superfície definida en aquesta fitxa i el tipus d'articulacions entreplans verticals indicats.
S'ha de respectar els altres paràmetres bàsics definits.
Per a realitzar actuacions que no siguin de simple conservació o restauració i que no estiguin incloses en les que
afecten el "pla base" però que incideixin en qualsevol dels altres paràmetres bàsics definits, serà necessari
Informació complementària::

D 013 000

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Rafart

D 013 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL SANTS MÀRTIRS 1,2,3

Coordenades UTM:

X= 438456
Y= 4642346

Dades Cadastrals:

8525122DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis privat
PB+3P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24561
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç a planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

342 m2
1315 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Rafart

D 013 001
EU175

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes posteriors
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató

DESCRIPCIÓ:

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façna principal, que dóna a la plaça dels Màrtirs, resulta de la juxtaposició d'un dels tipus repetitius més
típics a l'eixample Morató, amb les obertures de totes les plantes ordenades segons un eix vertical i amb una
porxada a l'última planta que ocupa tota la façana. L'edifici és rematat per un ràfec inclinat tradicional amb
colls de fusta. Les llindes i brancals de les obertures principals i de la cantonada són de pedra, le sbaranes
tenen barrots de ferro i els acabats de façana són arrebossats, estucats i amb esgrafiats geomètrics
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici originari segurament del segle XVII o del XVIII. L'estat actual ve possiblement d'una
reforma feta el 1929 per Manuel Gausa.
No tenim data precisa de la seva construcció però per la seva ubicació podem considerar que
l'edifici primitiu no era anterior al S.XVIII i l'aspecte actual el deu a diverses intervencions.
Es troba al cor de l'eixample barroc de Morató. Que el 1734 creà la Pl. dels Màrtirs com a centre
del reticulat entre C/ Manlleu i els Caputxins i entre el C/ Nou i el Passeig, el C/ Fusina , amb el
qual fa cantonada, seria un dels carrers intermedis com el C/ Trinquet, St. Antoni, St.
Sebastià,...

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant perquè, l'autor s' ha plantejat el problema d'integració amb la casa
veïna, cosa que aconsegueix amb el mateix ràfec a manera de cornisa, i la mateixa proporció
entre buits i plens de la façana. És també un testimoni dels sistemes constructius i d'ús dels
elements arquitectònics del primer terç del segle XX, en la transformació de tipologies
primitives i, si es confirmava amb seguretat que l'autor en fou l'arquitecte Manuel Gausa, seria
interessant per a l'estudi de la seva obra.

Elements:

Cal destacar els elements de pedra, les baranes, les arcades en dues façanes i els esgrafiats

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Rafart

D 013 001

que caracteritzen l'edifici i el singularitzen
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
La rehabilitació dels esgrafiats ha estat poc adeqüada ja que adquireix gruixuts importants que
desvirtuen la força dels originals

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes originals.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Jaume Casassas

D 013 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL SANTS MÀRTIRS 4

Coordenades UTM:

X= 438458
Y= 4642355

Dades Cadastrals:

8525121DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis privat
PB+2P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24562
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

116 m2
332 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Jaume Casassas

D 013 004
EU176

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Jaume Casassas, fuster
Amb reforma del 1908
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façana totalment simètrica respecte a un eix central amb proporcions verticals i fa servir la disminució
d'obertures i balcons amb l'alçada. L'edifici queda coronat per un ràfec força volat i amb colls vistos. Tots els
elements arqutiectònics són d'inspiració modernista.La llosana dels balcons és de pedra natural i també n'hi ha
a la planta baixa, l'arc de doble punt de l'entrada i les llindes són de pedra de color de rosa, les baranes són de
ferro forjat complex i l'acabat de façana és arrebossat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis existents segurament al segle XVIII quan es va formar l'Eixample Morató. L'estat actual
de la façana ve d'una reforma del 1908.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor històric - artístic
És una peça modernista força interessant sobretot per la qualitat d'alguns elements, com les
baranes de forja i els ornaments de les obertures, i també perquè l'autor en fou el mateix
propietari i no un professional, cosa que ens fa pensar en una certa arquitectura
popular-modernista.

Elements:

Cal destacar tots els elements modernistes, sobretot l'arc de l'entrada i les baranes de forja
que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Jaume Casassas

D 013 004

Consolidació
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de"mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Casa de Jaume Casassas
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
Arquitectura modernista a Vic per Immaculada Bover.

Codi de classificació

D 013 004

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Narcís Vilaseca

D 013 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL SANTS MÀRTIRS 5

Coordenades UTM:

X= 438459
Y= 4642360

Dades Cadastrals:

8525120DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç a planta baixa i
habitatges a altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

210 m2
363 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Narcís Vilaseca

D 013 005
EU177

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep a. Torner, mestre d'obres
Amb reforma l'any 1876
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta
de teula àrab en dues vessants i terrassa que dóna a la plaça.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central amb proporcions són verticals i es disminueix la mida dels
balcons i obertures amb l'alçada. L'edifici queda coronat per una cornisa i una barana de pedra artificial. La
llosana dels balcons, les cornises de cada forjat, les llindes i brancals són de pedra, i també n'hi ha a la façana
de la planta baixa, les baranes són de ferro mixtes: de fosa i forja complexa, els acabats de façana són
arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificació potser del segle XVIII. L'estat actual ve d'una reforma del 1876 fet a per Josep
A.Torner.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és interessant com a mostra dels tipus repetitius d'habitatge plurifamiliar realitzat pels
mestres d'obres en la transformació de la part barroca de la ciutat, també com a testimoni dels
sistemes constructius i d'ús dels elements arquitectònics a l’últim quart del segle XIX i per la
composició i qualitat de definició dels elements arquitectònics, que fan que sigui una obra
peculiar a l'època en que fou construïda pel mestre d'obres Josep A. Torner.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra, les baranes dels balcons, el coronament format per
la cornisa i la barana superior i les fusteries corredisses que caracteritzen l'obra i la
singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa de Narcís Vilaseca

D 013 005

Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges de la Plaça dels Màrtirs 12

D 013 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL SANTS MÀRTIRS 12

Coordenades UTM:

X= 438489
Y= 4642402

Dades Cadastrals:

8526017DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 4
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

155 m2
244 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges de la Plaça dels Màrtirs 12

D 013 012
EU178

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions posteriors XIX i XX
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La composició de la façana és una de les més típiques de l'eixample Morató. És una façana plana; les
obertures de la primera i la segona plantes marquen un eix de composició vertical no centrat que queda
compensat per la porxada de l'última planta, que abraça tota la façana. El ràfec és inclinat i amb colls de fusta.
Els elements de pedra que emmarquen les obertures, baranes de ferro forjat complex i acabats de façana
arrebossats i estucats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici originari original era del segle XVIII, probablement al segle XIX ja era
tal com ara en el més fonamental.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Segons normativa POUM

Valor sociocultural:

Segons normativa POUM

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
L'edifici és representatiu d'un dels tipus repetitius més interessants a l'eixample Morató i que
se sol trobar en les façanes assolellades. És un testimoni dels sistemes constructius i d'ús
dels elements arquitectònics a segle XIX.

Elements:

Cal destacar la porxada de la planta superior, el ràfec, els elements de pedra i les baranes de
forja que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Edifici habitatges de la Plaça dels Màrtirs 12
Criteris d'intervenció:

D 013 012

Exterior: A la façana que dóna al carrer de la Fusina i la coberta, s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunts d'edificacions de Can Riera

D 013 014

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

PL SANTS MÀRTIRS 13,14
C MISERICÒRDIA
X= 438503
Y= 4642400

Dades Cadastrals:

8526016DG3482N, 8526017DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+5P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36394
Conservació
BIPCC
Veure la fitxa d'elements
singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2g 2
Fàbrica de llangonises

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

883 m2
3014 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunts d'edificacions de Can Riera

D 013 014
EU179

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ramon Callís, mestre d'obra.
Amb reforma del 1883 i el 1915
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial/industria
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici en cantonada entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en diverses
vessants i terrassa.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és plana i ordena les obertures seguint uns eixos verticals. La mida de les obertures i
balconsdisminueix amb l'alçada. L'edifici queda rematat per una cornisa i una barana de pedra artificial. Les
llindes, els brancals i el marc d'algunes de les obertures de la façana són depedra, les baranes de ferro forjat
complexi i l'acabat de façana és arrebossat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis existents segurament al segle XVIII quan es va formar l'Eixample Morató. L'estat actual
és fruit de diverses intervenció i d'una reforma de dos edificis. Les reformes que consten són
del 1883 i 1915

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi
(valor de singularitat)
L'edifici és molt notable per la qualitat de la composició, i per la perfecta integració al context
-constitueix una imatge ciutadana molt assimilada, com a testimoni dels sistemes
constructius, per l'ús dels elements arquitectònics i com a mostra del tipus d'edificació
introduïts pels mestres d'obres a la ciutat barroca.

Elements:

Cald estacar els de pedra, les baranes de forja, la cornisa i la barana que rematen l'edifici i
la reixa amb la inscripció 1881 que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunts d'edificacions de Can Riera

D 013 014

Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana que dóna a la plaça dels Màrtirs, s'ha de mantenir"el volum, la
formalització arquitectònica, els materials i les textures, i s'ha de respectar els cromatismes. A
la façana que dóna al carrer de la Misericòrdia s'ha de respectar el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunts d'edificacions de Can Riera
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula dels Sants Màrtirs
Plaça dels Màrtirs, 14
Fornícula clàssica i imatgeria popular
Taller de Valènica (S.S.)
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula pertany a una casa incorporada al conjunt de l'edifici l'any 1903. La imatge és dels voltants de l'any
1940 i obra d'un taller de València que signa amb les inicials S.S.

Descripció:
La fornícula és de pedra artificial plana i està constituïda per una tipologia de porta clàssica amb el frontó
triangular. Els Sants Màrtirs s''han representat en rajola ceràmica amb la seva habitual iconografia, encadenats a
una columna amb les flames que els devoren i damunt de la columna l'àngel victoriós que els posa una corona
de llorer.
La fornícula, d'inspiració clàssica i molt austera, contrasta amb les imatges de pretensions pictòriques que
detallen minuciosament tots els elements de la dramàtica escena, des dels cossos dels sants fins als troncs,
les flames i el fum, tot buscant un efectisme. Aquests Sants Màrtirs tenen un caràcter emblemàtic pel lloc on es
troben: just davant del camp - ara plaça- on foren cremats. D'altra banda, es representa bé la iconografia dels
Sants Màrtirs.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació a on està col·locada dins la façana.
En cas de substitució de l'edifici en què estan emplaçades, el patronat de la ciutat antiga definirà la situació
exacta dins la nova façana.
Informació complementària::

D 013 014
FC54

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Conjunts d'edificacions de Can Riera
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
AM 1880 (11-336); AM 1882-98 (9-334); AM 1883-33 (3-328) AM 1900-10 (10-335)

Codi de classificació

D 013 014

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Ramon Bosch

D 013 015

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

PL SANTS MÀRTIRS 15
C SANT PAU
X= 438831
Y= 4642373

Dades Cadastrals:

8625401DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36397
Conservació
BIPCC
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2b 2
Comerç a la planta baixa i
habitatges a la resta.

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

81 m2
326 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Ramon Bosch

D 013 015
EU180

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Marià Callís, mestre d'obres
Amb reforma del 1885
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató.

DESCRIPCIÓ:

Edifici original de planta i tres pisos entre mitgeres, d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta actual de
teula àrab a dues vessants, sembla que originàriament sembla que hi havia una terrassa.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana marca eixos verticals no centrals, amb proporcions verticals i les mides dels balcons i obertures
disminueixen amb l'alçada. La cornisa superior és molt important al final de la tercera planta. La llosana dels
balcons, les llindes i els brancals de les obertures principals són de pedra, les baranes són de ferro forjat
complex i a la cantonada hi ha pedres angulars i una capelleta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificació que ja existia segurament al segle XVIII. L'estat actual ve d'una reforma del 1885.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és important com a mostra dels habitatges plurifamiliars construïts pels mestres
d'obres al segle XIX, per la composició i identificació dels elements arquitectònics utilitzats per
a l'estudi de l'obra de Marià Callís.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra, les baranes de forja complexa, la cornisa i la
capelleta lateral que caractaritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de l'Eixample Morató contextualitza i realça l'edifici.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Ramon Bosch
Criteris d'intervenció:

Exterior: Fins a la cornisa superior del tercer pis, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures, el cromatisme tots els elements arquitectònics
esmentats i l'estructuració funcional general. A partir del tercer pis s'ha de respectar la
formalització arquitectònica, el volum, el material, la textura i cromatismes.
Interior: S’ha de complir el que estableix els paràmetres del conjunt de l'Eixample Morató

Entorn de protecció:

Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la coherència del conjunt de
l'Eixample Morató

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

D 013 015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Casa Ramon Bosch
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Pau
Plaça dels Màrtirs / Carrer de Sant Pau
Barroc
imatge desaparegaurda de Pere Puntí
Dolent

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni ambiental-urbà
Fornícules i capelles
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La fornícula és de l'any 1885.

Descripció:
La fornícula de pedra està ubicada a l'angle de l'edifici i constituïda per un arc apuntat amb la volta configurada
per una petxina, les pilastres són estriades, el pedestal ha desaparegut i està flanquejada per dues grans
volutes. De mènsules amb forma de volutes només en queda una. Abans hi havia la imatge de Sant Pau.
Magnífica fornícula, ben proporcionada situada en un lloc estratègic a l''encreuament d'un carrer i una plaça i que
queda perfectament unida a l'espai circumdant. No és una fornícula afegida, com tantes d'altres, sinó que va ser
construïda quan es va aixecar l'edifici, amb la mateixa pedra. L'arc apuntat l'esvelteix, remarca la centralitat i és el
tipus d'arc que s'adapta millor a un angle; les volutes accentuen tant la verticalitat de la fornícula com, a efectes
visuals, contribueixen a eixamplar-la per la base, reforçant-la a banda i banda. Pel que fa a la imatge,
desapareguda durant la Guerra Civil de l'any 1936, el propietari de la casa, J. Llonch, disposa d'un dibuix de
l'original fet per Pere Puntí per si algun dia la vol reposar.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen actualment en la façana.
En cas de substitució de l'edifici en què estan emplaçades, el patronat de la ciutat antiga definirà la situació
exacta dins la nova façana.
Informació complementària::

D 013 015
FC55

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Casa Ramon Bosch
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
AM 1884-85 (4-329)

Codi de classificació

D 013 015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Conjunt històric Urbanístic

D 015 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

-

X=
Y=

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:

Varis Eixample Morató

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Eixample Morató: Creixement
produït al s. XVIII i XIX projectat pels germans Morató i que
va ocupar l’espai buit existent entre els carrers itinerants
consolidats del c/ Manlleu i el c/ de Sta. Joaquima. Les
alineacions segueixen traçats en línea recta, amb
edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliar).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

CONVENT DE SANTA CLARA

D 016 000
AE27

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Convent de Santa Clara

Ús actual
Ús originari

Varis. Via pública

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total

Estat de conservació:

Plaça de Santa Clara
Desconeguda

Edifici religiós, església

No s'hi ha realitzat cap
intervenció arqueològica
Destruït totalment

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
11766
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
El convent de Monges Dominicanes de Santa Clara, es situa davant la Plaça de Santa Clara. Es tracta d'un
complex edificat al segle XVIII del que el convent i església foren destruïts a la guerra civil. Els antecedents
remunten al 1346 quan els magistrats de la ciutat de Vic donaren a les monges un terreny al lloc de les Sentfores,
per tal de donar compliment al permís concedit el 1344 pel papa Climent VI i edificar-hi un convent. La primera
pedra no es va posar fins el 1384. El convent de clarisses ja era en funcionament el 1412, i se situava extramurs,
a llevant del centre murallat i proper al portal de Santa Eulàlia. El 1433 s'hi traslladen les monges agustines de
Camprodon, per haver-se enrunat el seu convent. A la segona meitat del segle XVI entra en decadència i el lloc
amenaça ruïna, fins i tot el papa Gregori VIII arriba a signar el 1582 l'ordre de supressió. La ciutat de Vic però,
acorda aixecar-ne un de nou en un altre lloc: al nord de la ciutat, proper al portal de Manlleu. El 1590 es va posar
la primera pedra del nou edifici, que van ocupar monges dominicanes del convent dels Àngels de Barcelona i que
va entrar en funcionament el 1596. Després de la seva destrucció i crema durant la guerra civil, el solar on
s'emplaçaven les dependències conventuals es varen urbanitzar abarcant des del carrer Sant Antoni fins al cap
del carrer Manlleu i el convent passà a la plaça de Malla on s'edificà l'església inaugurada al 1963. L'església
donava a la Rambla del Carme, i les dependències conventuals s'estenien pel carrer de Sant Fidel fins al carrer
de Sant Sebastià. Segons Salarich, defineix l'arquitectura com a "l'agonía del gótico" (SALARICH, J. 1854: 241). El
1590 es col·loca la primera pedra nou convent de Santa Clara enfront del portal de Manlleu. El 1596 el convent és
ocupat per les monges clarisses que fins al moment havien residit a la zona encara anomenada de Santa Clara
Vella. El 1655, quan per la guerra dels segadors es van enderrocar tots els ravals, el convent es va salvar per
trobar-se prou lluny de la muralla. El 1936 fou enderrocat definitivament, i les monges passaren uns anys
després a una nova residència, l'actual Convent de Santa Clara (antiga Casa Espona a la Plaça de Malla)
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció arqueològica, subsòl i entorn. Qualsevol tipus d’obra o actuació que afecti al subsòl o
estructures antigues tindrà per objectiu la documentació, conservació i restauració de les restes d’acord amb la
reglamentació vigent de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Criteris d'intervenció:
Mantenir el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.
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