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CODI

Altres Sòl urbà o urbanitzable

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

001
Carrer
002
Carrer
003
Passatge
004
Carrer
005
Carrer
006
Carrer
007
Plaça
008
Carrer
009
Plaça
010
Carrer
010 004
011
012
Carrer
013
Carrer
014
Parc
015
Parc
016
Carrer
016 005

F
F
F
F

016
016
016
016

010
012
017
021

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

016
016
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
033
034
035
036
036
036
036
036

035
037
041

de l'
de les
de l'
d'
de l'
de l'
de l'
d'
d'
d'

Abraham Cresques
Agudes
Ajut Parroquial
Alfons IV el Magnànim
Alguer
Alzina
Amusic
Andreu Febrer
Andreu Colomer i Munmany
Anselm Clave

de l'
d'
d'
d'
de l'

Antic camí a Folgueroles
Antic camí a Taradell
Antoni Espona i Nuix
Antoni Rovira i Virgili
Armand Quintana i Panedas
Arquebisbe Alemany

Denominació

4 Grup escolar Jaume Balmes

5 Claustre i antic convent del Carme
5 Fornícula
5
Escuts dels carmelitans
5 Subsòl: Convent i esgésia del Carme
10 Fornícula c/Gurb 43
12 Casa de Josep Vinyeta
17 Edifici d'habitatges
21/23 Conjunt d'habitatges
35 Edifici d'habitatges
37 Edifici d'habitatges
41 Edifici El Petricó

Carrer
Carrer
Carrer
Ronda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carretera
Carrer
Parc
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer

d'
de l'
d'
dels
de l'
de l'
d'en
de
de
del
de la
de
de
de
de
de la
del

Carrer
Carrer
Carrer

de
del
del

001

000
001
003
013

Núm

Arquímides
Assemblea de Catalunya
Ató, bisbe
Ausetans
Ausias Marc
Avet
Bac de Roda
Banyoles
Barcelona
Baró de Savassona ( a partir del núm 4)
Bassa dels Germans Maristes
Bellmunt
Berga
Bernat de Granollacs
Bernat desclot
Bisbal d'Empordà
Bisbe Font Andreu
1 Arbre de l'Amor de Proquímia
Bisbe Josep Maria Guix i Farreres
Bisbe Masnou
Bisbe Morgades
Arbrat de Can Forcada
1 Edifici d'habitatges
3-9 Subsòl
13 Edifici d'habitatges

F

036 015

15 Fàbrica Torra (La Farinera Catalana)

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

037
Carrer
038
Carrer
038 001
039
Parc
040
Passatge
041
Pard
042
Carrer
043
Carrer
044
Avinguda
045
Carrer
046
Carrer
047
Passatge
048
Carrer
049
Carrer
050
Parc
051
Parc
052
Carrer
053
Carrer
054
Carrer
055
Carrer
056
Carrer
057
Carrer
057 000

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
068 000

F

068 006

F
F
F
F
F
F
F
F
F

069
Carrer
069 004
070
Carrer
070 032
071
Carrer
072
Carrer
073
Carrer
074
Carrer
074 001

del

F
F
F
F
F

075
076
077
078
079

del
del
del
del

15 Casa dels masovers

Plaça
Passatge
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Passatge
Plaça

de
del

Bisbe Pere Casaldàliga i Pla
Bisbe Strauch
1 Antiga farinera Viñas

del
dels
del
del
del
del
de la
del
del
del
del
de
de
de
de
del
de
de
del

Blanqueig
Blanquers
Blat
Bon Aire
Botànic Micó
Bruguer
Cabrera
Cabrarès
Cadí
Camí de la Tolosa
Camp
Can Cassany
Can Forcada
Can Gorchs
Can Pau Raba
Canigó
Cantonigros
Carles Riba
Castell d'en Planes
Castell d'en Planes (Restes arquitectòniques)
Subsòl: Puig d'en Planes
El Naturals: Turó Puig d'en Planes

de
del
de
de
del
de
del
del
de la
de la

Catalunya
Cementiri
Centelles
Cervera
Círcol Literari
Collsacabra
Comptat d'Osona
Congost
Costa d'en Paratge
Creu del Marcé
Divina Pastora
s/n Plàtans de la Divina Pastora
Reixa presó
6 Església de la Divina Pastora
6 Subsòl: Convent i eslgésia dels Caputxins

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Doctor Antoni Vila i Cañellas
4 Subsòl: Estadi municipal Atletisme Josep Maria Pallàs

del

Doctor Candi Bayés

del
del
del
del

Doctor Enric Roselló Ochoa
Doctor Fleming
Doctor Jordi Sala i Soler
Doctor Junyent

32 Antiga fàbrica

1 Casa de Convalescència
Jardí Claustre de l'Església de l'Hospital de la Santa Creu
1 Escut catalogat (Rbla. Hospital)
Doctor Pasteur
Doctor Robert
Doctor Salarich
Doctor Trueta
Eix Onze de Setembre

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

079 000
080
Carrer
081
Parc
082
Plaça
083
Carrer
084
Parc
085
Carrer
086
Carrer
087
Carrer
088
Carrer
089
Carrer
090
Carrer
090 000
091
Camí
091 024

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

091 036
092
Carrer
093
Carrer
094
Plaça de l'
094 000
095
Avinguda
096
Carrer
097
Carrer
098
Parc
099
Passatge
100
Plaça
101
Carrer
102
Parc
103
Carrer
104
Carrer
105
Carrer
106
Carrer
107
Carrer
107 000

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

108
Passatge
109
Carrer
110
Plaça
111
Ronda
111 004
112
Carrer
113
Plaça
114
Carrer
114 004
115
Plaça
116
Carrer
117
Carrer
118
Carrer
119
Carrer
120
Carrer
120 000

de la
de
de
de

Font dels Frares
Forat Micó
Fra Joan
Francesc Camprodon

de
de
de

Francesc de Borja Moll
Francesc Macià
Francesc Maria Masferrer

de
de
de
de
del
de la

Francesc Moragas
Francesc Pla (El Vigatà)
Francesc Santcliment
Francesca Bonnemaison
Fresser
Fura

F

121

de

Carrer

s/n Subsòl: Estructures Pont Turó d'en Planes
d'
dels
d'
d'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'

Elisabeth Eidenbenz
Enamorats
Enric Gonzalez i Tornés
Enric Prat de la Riba
Era d'en Sellés
Era d'en Sellés
Ermita de Sant Francesc
Ermita de Sant Sixt
Ermita de Santa Llúcia
Ermita de Santa Magdalena
Esbart de Vic

de l'

Escorial

Subsòl: Mas el Nadal

36
de l'
de l'

Esperança
Esquirol
Estació

del'
de l'
de l'
dels
dels
d'
d'
de
de
de les
del
de
de la

Estadi
Estiu
Estudiant de Vic
Estudis
Estudis
Europa
Eusebi Molera
Felix Macià i Bonaplata
Figueres
Flors
Fluvià
Folgueroles
Font de Sant Pere

24 Mas Escorial
24 Placa
24 Jardí del Mas Escorial
Edifici d'habitatges

s/n Cedre de la Plaça de l'Estació

s/n
s/n
s/n
s/n

Mas Font de Sant Pere
Plàtan de la font de Sant Pere
Castanyers d'índies de la font de St Pere
Font de Sant Pere

4 Clínica de Vic

4 Subsòl: Auditori nou, l'Atlàntida

s/n Masia L'Osona
Font Font de l'Ausoneta
Subsòl: Mas l'Osona o l'Ausona
Subsòl: Entorn turó de l'Osoneta
Gandesa

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

122
Passatge
123
Passatge
124
Passeig
124 000
125
Carrer
126
Carrer
127
Parc
128
Carrer
129
Carrer
130
Passatge
131
Carrer
132
Carretera
132 041
132 K00

F

132 K02

F
F
F
F
F
F

133
Carretera
133 001
134
Carrer
135
Carrer
136
Carrer
136 005

F

136 006

del
de la

Garbí
Gaudí
Generalitat

del
de
de la
de
de
del
de les
de la

Ges
Girona
Gran Font
Granollers
Gravat Costa
Gregal
Guilleries
Guixa (BV-4316)

s/n Plàtans de la Carretera de Barcelona

41
Km.00
Km.00
Km.01-02
de
del
de
de l'

Subsòl: Can Claveres
Masia del Graell
Subsòl: El Graell
Masia Sant Llorenç
Subsòl: Sant Llorenç de Boada

Gurb
1 Edifici Religiós
Gurri
Gutemberg
Historiador Raimon d'Abadal i de Vinyals
5 Fàbrica de Sucre
Xemeneia del sucre
6,8,10 Conjunt d'habitatges

6,8,10 jardí del conjunt
6,8,10 Refugi antiaeri de la guerra civil
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
148 004
148 007

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

148
148
148
148
148
148
148
148
149
149

Carrer
Parc
Parc
Parc
Parc
Passatge
Parc
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

de l'
de l'
del'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
d'
de la
d'
de

Parc

de

009
013
018
019
020
023
031
036
000

Hivern
Horta de la Sínia
Horta d'en Pau
Horta Fonda
Horta Nova
Horta Vermella
Horta Vermella
Hospital d'en Cloquer
Igualada
Indústria
Isidre Blanch i Molist
Jacint Verdaguer (a partir de núm.4/7)
4 Edifici d'habitatges
7 Edifici de la Caixa de Pensions
7 Placa (Rbla. Hospital)
s/n Subsòl Església de les Davallades
9 Edifici d'habitatges
13 Casa Foruny
18 Edifici d'habitatges
19 Casa Puig
20 Casa Illa i galeries Montseny
23 Can Sendra
31 Edifici d'habitatges
36 Edifici d'habitatges
Jaume Balmes
s/n Subsòl: Parc Balmes
s/n Monument a Balmes
s/n Ginkgo (I i II) (A02)
s/n Plàtans del parc Jaume Balmes

Antiga sèquia dels horts
F
F
F

150
Carrer
150 011
150 019

de

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

151
Passatge
152
Carrer
153
Parc
154
Carrer
155
Plaça
156
Carrer
157
Carrer
158
Carrer
158 000
158 009
159
Carrer
160
Carrer
161
Carrer
162
Carrer
163
Carrer
164
Passatge
165
Parc
166
Carrer
167
Carrer
168
Carrer
169
Carrer
170
Carrer
171
Carrer
172
Carrer
173
Carrer
174
Carrer
175
Carrer
176
Carrer
177
Carrer
178
Carrer
179
Parc
180
Plaça
181
Carrer
182
Carrer
183
Carrer
184
Carrer
185
Plaça
186
Carrer
187
Carrer
188
Carrer
189
Carrer
190
Carrer
191
Rambla
192
Carrer
193
Carrer
194
Carrer
195
Carrer
196
Carrer
197
Carrer
198
Parc
199
Carrer
200
Carrer
201
Carrer
202
Carrer

de
de
de
de
de
de
de
de

Jaume I El Conqueridor
11 Subsòl: Convent i Església de Sant Josep
19 Escola de Sant Miquel dels Sants
19 Escut

Jaume Munmany
Jaume Munmany
Jaume Portell Crusats
Jesús Obrer
Joan Amades
Joan Anglada i Vilardebó, Advocat
Joan Coromines Vigneaux
Joan Serrallonga
Estació de ferrocarril (Plaça de l'Estació)
Refugi antiaeri de la guerra civil
de
Joan Fuster Ortells
de
Joan Maragall
de
Joan Miró
de
Joan Oliver i Sallarès
Joan Pau II
de
Joan Puig
de
Joan Riera i Rius
de
Joan Salvat i Papasseï
de
Joan Sunyol i Genís
de
Joan Traveria
de
Joan Vinyoli
de
Joan XXIII
de
Joana Jugan
de
Joaquim Costa i Mas
dels Jocs del 92
de
Josep Carner
de
Josep Coll Bardolet
de
Josep Deloncle
de
Josep Irla
de
Josep Maria Folch i Torres
de
Josep Maria Anglada i d'Abad
de
Josep Maria Pericas
de
Josep Maria Sagarra Castellarnau
de
Josep Maria Selva
de
Josep Maria Sert
de
Josep Maria Pallàs
de
Josep Márquez
de
Josep Pla
de
Josep Pratdesaba
de
Josep Sebastià Pons
de
Josep Serra i Campdelacreu
de
Josep Sunyol
de
Josep Tarradellas
de
Josep Vicenç Foix
de
Júlia Fàbregas
de
Laura
de les Nacions Unides
de
Llançà
de
Lleida
de la Llibertat
de
Llobregat
de
Llorenç Villalonga i Pons
de
Llotja
de
Llucià Costa

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
214
214
214
214
214
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
230

Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carretera

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

231
Carrer
232
Carrer
233
Carrer
234
Carrer
235
Carrer
236
Avinguda
237
Carrer
237 000
238
Carrer
239
Parc
240
Carrer
241
Carrer
242
Plaça
242 000
243
Passatge
244
Carrer
245
Carrer
246
Rambla
247
Carrer
247 008
248
Carrer
249
Avinguda
250
Carrer

de
de
de
de
de
de
de
d'en
de
de
de

Lluis Bertran Nadal
Lluis Companys
Lluís Maria Xirinacs Damians
Lluis Vila i Abadal
Lluís Vives
M S Salarich i Torrents
M S Salarich i Torrents
Malloles
Manel dels ous
Manel Serinanell
Manel Solà i Vila
Manlleu

000
004
006
009
016
061

s/n
4
6
9
16
61
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Parc
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer

de
de
de
de
de
de
de
de la
de la
de la
de la
de la
de la
de la
de la
de la

La Central
Edifici d'habitatges
Edfici d'habitatges
Subsòl: Estructures roc 34 antic dia
Edifici d'habitatges
Can Girbau

Manresa
Manuel Anglada i Bayés
Manuel Brunet
Manuel Carrasco i Formigu
Manuel de Pedrolo
Manuel Galadies
Manuel Serra i Moret
Mare Caterina Coromina
Mare de Déu de la Gleva
Mare de Déu de la Guia
Mare de Déu de la Mercè
Mare de Déu de la Salut
Mare de Déu de la Lorda
Mare de Déu de la Lorda
Mare de Déu de Núria
Mare de Déu del Far

001

1 Subsòl: Turó del Polígon industrial
Subsòl: Circuit del Mallols
de la
de la
de
de la
de
de
del

Mare de Déu del Pilar
Mare de Déu dels Munts
Marie Curie
Marinada
Màrius Torres i Perenya
Martí Genís i Aguilar
Mas de Bigas

del
del
del
de les

Mas de la Mora
Mas d'Osona
Mas d'Osona
Masies de Roda
Mastrot

s/n Til·ler d'en Mas d'en Bigas

s/n Morera
de
de
del
de

Mastrot
Matagalls
Mataró
Méder
Méndez i Pelayo
Masia de la Font Gran

de
del
de

Meranges
Mercat
Mercè Font i Codina

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

251
Carrer
252
Passatge
253
Carrer
254
Carrer
255
Carrer
256
Plaça
256 000
257
Parc
258
Parc
259
Carrer
260
Carrer
261
Carrer
262
Carrer
263
Passatge
264
Carrer
264 002

F

264 004

F
F
F
F
F
F

265
Carrer
266
Parc
267
Carrer
267 000
268
Avinguda
268 000

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

269
Carrer
de
270
Carrer
dels
271
Carrer
de
272
Carrer
de
273
Carrer
de
274
Carrer
de
274 005
275
Avinguda de
276
Carrer
de
276 001

F
F
F
F
F
F
F
F

276 010
277
Carrer
278
Carrer
279
Carrer
280
Carrer
281
Carrer
282
Carrer
282 000

de
de
del
de
de
del

F
F
F
F
F
F
F
F
F

283
284
285
286
287
288
289
290
291

dels
d'
d'
d'
d'
de l'
de l'
de l'
d'

Carrer
Pardc
Avinguda
Passatge
Carrer
Carrer
Parc
Passatge
Passatge

de
del
del
del
de
del
de
de
de
de
de la
de
de
del

del
de
de
del

Mercè Rodoreda
Mestral
Mestre Falla
Mestre Garriga
Michael Faraday
Mil·lenari
s/n
Miquel Albó Vidal de Llobatera
Miquel Coll i Alentorn
Miquel Llor
Miquel Martí Pol
Miqueleta Riera
Miramarges
Moià
Molí de Llobet
2
2
4
4
Molí d'en Saborit
Monsenyor Esteve Orriols
Montesquiu
Font
Montseny
s/n
s/n
Montserrat Roig i Fransit
Morató
Morugull
Mossèn Antoni M. Alcover
Mossèn Jaume Mugosa
Mossèn Josep Gudiol
5
Mossèn Josep Guiteras
Mossèn Llorenç Vilancís
1
1
1
1
1
10
Mossèn Lluís Romeu
Mossèn Miquel Rovira
Nadal
Narcís Monturiol
Narcís Verdaquer i Callís
Nord
s/n
s/n
s/n
Nyerros
Occitania
Olimpia
Olost
Olot
Òmnium Cultural
Ordi
Orfeó Vigatà
Oristà

Til·ler de Ca l'Abel

El Molí d'en Llobet
Subsòl:Caseta o Molí d'en Llobet
Can Malloles
Subsòl:Domus de Malloles

Font Puig Genpi
Morera del barri del Montseny
Desmai del barri del Montseny

Edfici d'habitatges

Edifici del Seminari (Ronda de Francesc Camprodon, 2)
Jardí del Seminari de Vic (entrada)
Xipres del Seminari de Vic
Elements: mur de contenció amb inscripcions
Subsòl: Darrere el Seminari
Subsòl: Mas Fontarnau

Cementiri municipal (Carrer del Nord)
Jardí del cementiri de Vic
Xiprers del cementiri de Vic

F
F
F
F
F
F

292
293
294
295
296
296 013

Carrer
Plaça
Passatge
Avinguda
Carrer

d'
d'
del
dels
del

Oristà
Osona
Pacte dels Vigatans
Països Catalans
Pare Coll

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

297
Carrer
298
Carrer
299
Plaça
300
Carrer
301
Parc
302
Parc
303
Carrer
305
Carrer
306
Carrer
307
Carrer
307 000
308
Passeig
308 000

de l
del
del
del
de
de la
de
de
del
dels

Pare Gallissà
Pare Huix
Pare Millan
Pare Rambla
Pascual Blanca, obrer
Pau
Pau Picasso
Pedraforca
Pellaire Dulcet
Pellaires

d'en

Pep Ventura

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

308
309
310
311
312
312
313
314
315
316
317
317
317
317
317
317
318
319
320
321
321

Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer

de
de
de
de
d'en

Pere Alberc i Vila
Pere II El Gran
Pere Mateu
Pere Mialet
Perot Rocaguinarda

Passatge
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer

dels
del
del
de
del

Pescadors
Pi
Pirineu
Pius XII
Pla de Balenyà

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

13,15,17 Col·legi Pare Coll
13,15,17 Jardí del Col·legi del Pare Coll

s/n Subsòl: Can Colomer Munmany
Subsòl: Prat de la Riera
s/n Plàtans del Prat

017

17 Torre dels Frares

003
005
009
020
031

3
5/7
9
20
31
Passatge
Carrer
Carrer
Carretera

del
del
del
de

Casa de Concepció Vergés
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges
Edifici d'habitatges

Pla del Remei
Poeta Jordi de Sant Jordi
Portal de la Rambla
Prats de Lluçanès (C-154)
km 1,5 Ermita de Sant Sixt
Subsòl: Església de St Sixt de Miralplà

K01
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carretera
Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Parc
Carrer
Carrer
Carrer

de la
de la
de
del
de
de
del
del
de
de
de
de
de
de
de
de

Primavera
Providència
Pruit
Puig dels Jueus
Puigcerdà
Puig-l'Agulla
Puigmal
Puigsacalm
Rafael Casanova
Rafael Gay de Montella
Rafael Subirachs i Ricart
Raimon d'Abadal
Ramon Aramon i Serra
Ramon de Casanova i Mir
Ramon de Terrades
Ramon Llull

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

338
Carrer
339
Carrer
340
Carrer
341
Carrer
342
Carrer
343
Passatge
344
Carrer
345
Carrer
346
Carrer
347
Carrer
348
Carrer
349
Passatge
350
Passatge
351
Carrer
352
Carrer
353
Carrer
353 016
354
Carrer
355
Carrer
356
Carrer
357
Carrer
358
Avinguda
358 008

F
F
F

359
Passarge de
360
Carretera de
360 000

Sant Cosme i Sant Damià
Sant Hilari de Sacalm

F
F
F
F

361
Carretera de
362
Carrer
de
363
Carrer
de
363 033

Sant Hipòlit
Sant Isidre
Sant Jaume

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

Sant Jaume
Sant Jaume
Sant Joan Bosco
Sant Joan Fàbregas
Sant Jordi
Sant Julià d'Auvernia
Sant Llàtzer
Sant Llàtzer
Sant Llorenç Desmunts
Sant Marc
Sant Miquel Xic
Sant Pere de Casserres
Sant Pius X
Sant Quirze de Besora
Sant Segimon
Santa Anna
Santa Anna
Santa Cecília
Santa Coloma de Farners
Santa Eugènia de Berga
Santi Ylla Ylla
Santiago Ramon y Cajal
Santiago Rusiñol

Passatge
Parc
Carrer
Carrer
Passatge
Parc
Carrer
Parc
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Parc
Plaça
Carrer
Carrer
Parc
Carrer
Carrer

de
de
de
de
de
de
del
de
de la
de
de la
de la
del
de
de
de la

Ramon Masferrer Arquimbau
Ramon Masferrer i Solà
Ramon Muntaner
Ramon Sala i Saçala
Ramon Soler
Ramon Torrents i Rius
Rector de Vallfogona
Reus
Riera Major
Ripoll
Roqueta
Roqueta
Roure
Rupit
Sabadell
Sagrada Família
16 Antiga fàbrica

de
de
de
de
de

Salvador Allende Gossens
Salvador Dalí
Salvador Esperiu
Sant Bartomeu del Grau
Sant Bernat Calbó
8 Escola Industrial
8 Subsòl: Institut Politècnic

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

s/n
s/n
s/n
s/n

Plàtans de la Carretera de Calldetenes
Subsòl: Pont del Gurri o Pont de Can Caseta
Subsòl: Cap del Pont del Gurri
Subsòl: Torre del cap del pont del Gurri

33 Capella de Sant Jaume dels Malalts
33 Fornícula
33 Subsòl: Església de Sant Jaume i Hospital de leprosos

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

387
Carrer
388
Carrer
389
Parc
390
Passatge
391
Carrer
392
Carrer
392 000
393
Carrer
394
Parc
395
Carrer
396
Carrer
397
Carrer
398
Carretera
399
Carrer
400
Carrer
401
Carrer
402
Carrer
403
Carrer
404
Carrer
405
Carrer
406
Carrer
407
Carrer
408
Passatge
409
Passatge
410
Carrer
411
Carrer
412
Parc
413
Parc
414
Carrer
415
Carretera
416
Plaça
417
Carrer
418
Carrer
419
Carrer
420
Carrer
421
Carrer
422
Parc

del
de
de
del
de
de la

Sastre Camps
Sau
Segimon Serrallonga
Segre
Sentfores
Soledat

de
de
del
de
de
de
de la
de
de
de
de
del
de
de
de
de
de la
de la
de
dels
de la
de
de
de
dels
de
del
dels
del
de

Solsona
Somoto
Sot dels Pradals
Susqueda
Tagamanent
Taradell
Tardor
Tarragona
Tavèrnoles
Tavertet
Teodor de Mas
Ter
Terrassa
Tona
Torelló
Torelló
Torre de les Pinyes
Torre dels Caputxins
Tortosa
Tortosins
Vall de Sau
Valls
Vic a Olot
Vicenç Albert Ballester
Vilabella
Vilalleons
Virrei Avilés
voluntaris Olímpics
Xaloc
Xavier Roca Viñas

F
F

500
Varis
500 001
Varis. Perímetre ciutat antiga

F
F

500 002
500 003

s/n Subsòl: carrer Soledat s/n

Varis. Carretera de Roda
Varis. Carretera de Manlleu

Restes del Molí d'en Prat i muralla del "morbo"
Subsòl: Muralla del Morbo
Subsòl: Santa Clara Vella
Subsòl: Coll de Vic (Pol. Ind. Mas Beuló)

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

Denominació

Codi de classificació

Grup escolar Jaume Balmes

F 010 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ANSELM CLAVÉ 4

Coordenades UTM:

X= 438278
Y= 4641833

Dades Cadastrals:

8320301DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24576
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEc
Casal gent gran

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
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

2934 m2
1399 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Grup escolar Jaume Balmes

F 010 004

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Maria Pericas, arquitecte.
1933
Època contemporània Segles XX

EU181
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Escola
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Envoltat pel pati escolar que està definit pel límit dels carrers

DESCRIPCIÓ:

Grup escolar de planta rectangular amb la façana orientada al SE. Consta de planta baixa i primer pis. El cos central és
de més alçada i està cobert a dues vessants amb el carener paral·lel i les extrems són coberts a tres vessants. A l'extrem
dret s'hi afegeix un cos cobert a quatre vessants que segueix la tipologia de l'edifici. A la planta les obertures són d'arc
de mig punt amb els arcs repicats en pedra i el centre de l'edifici és refós i dóna accés al portal d'arc de mig punt, amb
un petit cancell de volta de canó. Al damunt hi ha una finestra i dos òculs. Al primer pis hi ha obertures rectangulars amb
esgrafiats a manera de llinda. La part central també presenta decoracions d'esgrafiats d'un color rogenc. La resta de
façanes presenten la mateixa tipologia.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és completament simètrica respecte a un eix central, que ve reforçat per un entrant i per la forma de la
teulada. Totes dues plantes són diferenciades per diversos tipus d'obertures. L'edifici queda coronat per un ràfec
horitzontal i amb colls vistos. És una evolució de l'escola de Sant Miquel dels Sants. Els sòcols i alguns elements
arquitectònics són de pedra natural i els acabats de la façana són estucats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici de nova planta de 1933

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

Aquesta obra es va construir en el moment que va créixer el sector sud de la ciutat cap a la
carretera de Barcelona i el barri del Remei.
Es construí un pont nou sobre el Gurri (1916) desapareixent el del segle XV.

Valor sociocultural:
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)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant per la seva composició, tant volumètrica com de textura dels acabats
i per la qualitat de definició dels diferents elements arquitectònics. És una mostra molt notable de
l'obra noucentista de l'arquitecte vigatà Josep Maria Pericas.

Elements:
Entorn de protecció:
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

Grup escolar Jaume Balmes

F 010 004

Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la part original 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 i l'estructuració funcional
general i s'ha de mantenir l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

En els espais que donen als carrers de Pere III, d'Anselm Clavé i de la Soledat, s'ha de
"mantenir" la visibilitat total de l'edifici.

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

Claustre i antic convent del Carme

F 016 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C ARQUEBISBE ALEMANY 5
RBLA CARME
X= 438023
Y= 4642420

Dades Cadastrals:

8026513DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
PB+2

Altres noms:

Biblioteca Joan Triadú

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
d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEc
Cultural

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

4384 m2
1740 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Claustre i antic convent del Carme

F 016 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Segurament la família Morató

MH35
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Època moderna (Segles XVll)
XVII-XVIII

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

A tocar de l'església hi ha les antigues dependències del convent, al voltant del claustre. El claustre és de palnta
quadrada a cadascun dels seus costats on s'hi obren set arcs de mig punt que es recolzen sobre columnes amb el fust
abombat i amb una anella al centre; els capitells també són simples. Per sobre les arcades, hi ha dos pisos amb
obertures rectangulars. Estar cobert amb teula àrab a dues vessants.
A la part de migdia de la primera planta hi ha una portalada amb llinda decorada, en aquest sector també hi ha una
capella abandonada, sense imatge i amb el sostre cobert per volta quatripartita. Fins l'any 1988 va ser escola, però
actualment, té usos culturals.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són arrebossades i fonamentalment simètriques. Les obertures, emmarcades per elements de pedra
treballada, estan agrupades segons els eixos verticals. Els coronaments són ràfecs inclinats i de ceràmica.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El s. XIV els frares carmelites instal·laren 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 Roder 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.
A les rehabilitades dependències del convent s'hi instal·là el Museu de l'Art de la Pell de Vic,
fundat al 1996, dedicat a les arts decoratives de la pell. S'hi accedeix pel carrer Arquebisbe
Alemany, 5 de Vic. És el primer museu espanyol en el seu gènere i un dels principals d'Europa.

Arqueologia:

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
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant com a mostra de l'arquitectura conventual del segle XVIII a Vic,
realitzada per la família d'arquitectes i escultors Morató. També és notable per la composició de
les façanes que engloben elements arquitectònics de qualitat i que testimonien el valor històric
de l'edifici, com les llindes, amb els escuts del Carme i inscripcions del segle XVIII en diferents
llocs.

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

Denominació

Codi de classificació

Claustre i antic convent del Carme
Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt contextualitza i realça l'edifici

Grau de coherència:

si

F 016 005

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
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'ha de respectar el cromatisme.
En les façanes nord i de ponent s'ha de respectar la formalització arquitectònica i el cromatisme i
s'ha de mantenir el volum, els materials, les textures originals i tots els elements arquitectònics
esmentats en la fitxa.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures,
l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

En la façana sud, s'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici, el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme de tots els elements arquitectònics que
formen l'espai exterior annex a aquesta façana. A la resta de façanes s'ha de mantenir la
visibilitat total de l'edifici.
Es considerarà la possibilitat d'unir l'edifici amb la zona d'Elu que hi confronta.
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

Claustre i antic convent del Carme
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula
Carrer de l''Arquebisbe Alemany, 5
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:
1709

Descripció:
La fornícula de pedra se situa a la llinda de la porta d'entrada sud del claustre. Està constituïda per un arc de mig
punt amb volta molt poc endinsada, per un pedestal amb motllures que sobresurten de la superfície i està
flanquejada per la reproducció en miniatura d'unes columnes salomòniques rodejades de fullatges, amb
entaulament damunt del qual se situa l'escut dels carmelites.
El conjunt està molt ben tallat a la pedra i sobresurt la profusió decorativa que manté un ritme harmònic. Es combina
el dinamisme i la minuciositat i es destaca aquest voler esculpir elements arquitectònics amb tot detall, l'escultura
que imita l'arquitectura, en aquest cas barroca, tal com es dóna a nomborses capelles i fornícules de la ciutat. El
conjunt contrasta amb l'austeritat general del Convent del Carme. És un exemple de repertori simbòlic carmelità
amb tots els seus elements en diàleg, les inscripcions i l''escut.
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::

F 016 005
FC60

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

Denominació

Codi de classificació

Claustre i antic convent del Carme
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escuts dels carmelitans
Carrer Arquebisbe Alemany 5
Barroc
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:
El convent del Carme és del segle XVIII

Descripció:
Dos escuts de pedra dels carmelitans, un situat al passatge entre el carrer de Gurb i l'arquebisbe Alemany, i l'altre a
la llinda de la porta d'entrada a la biblioteca.
El del passatge és de forma de quadrilonga hispànic, al camper hi la representació del mont Carmel i les tres
estrelles i està timbrat per una corona. La degradació de la pedra no permet veure bé els acompanyaments.
El de la llinda de la porta, és un escut de pedra de de forma de quadrilong hispànic, al camper es representa el
mont Carmel i tres estrelles i està timbrat per una corona. Els acompanyaments estan configurats per volutes i
fullatges. D'aquest cal destacar-ne la bona execució de l'escut i la fluïdesa i naturalitat amb què han estat treballats
els acompanyaments. El mont Carmel es representa en síntesi, un triangle, i les tres estrelles tenen dues
interpretacions: una, que corresponen a Maria, Sant Elies i Sant Eliseu; l'altra, a les tres virtuts, fe, esperança i
caritat.
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::

L'estat de conservació és regular perquè s'esmicola la pedra i s'ha esborrat part de la corona i els
acompanyaments.

F 016 005
Es56

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

Denominació

Codi de classificació

Claustre i antic convent del Carme

F 016 005
AE29

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

Convent del Carme antic (Carmelites calçats) Arqu

Ús actual
Ús originari

Varis, habitatges i via pública
Convent 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

C/ Arquebisbe Alemany, 5
Desconeguda

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics

Documental

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
Descripció de bé:

Descripció específica:
Des d'inicis del segle XV els carmelitans, establerts feia poc a l'Esperança de Gurb, al límit amb el municipi de Vic,
començaren el seu convent i l'església a tocar de la muralla, prop del portal de Gurb o de les Neus a partir del 1418.
L'any anterior, al 1417 havien presentat al Capítol els privilegis d'exempció i d'erecció de noves cases obtinguts per
concessions pontifícies de Climent VI i Joan XXII per tal de permutar la casa i solars de na Romia per les cases i
horts que foren del beneficiat Mn. Antoni Massana, situats fora muralles al carrer de Gurb, on el capítol acceptava
l'establiment del convent. El nou solar s'adquirí per 130 florins que es pagaren el 19 abril de 1419, ampliant-se a 12
estatges o espais de cases situades al carrer de Gurb que feien un cens anual de 33 sous i 1 diner, mes 10 sous i
11 diners d'amortització. Així que els frares carmelitans entraren en possessió del lloc habilitaren un local com
església. La manca de documentació no permet seguir el procés de construcció de l'església i convent que
l'acompanyava, però Junyent dedueix que l'obra fou lenta. Es creu que l'església seria d'una nau probablement
coberta amb embigat de fusta posats sobre arcades de pedra que marcarien les capelles laterals. Es té constància
que el 1421 ja funcionava l'altar major dedicat a l'advocació del Carme. Al llarg del segle XVI el conjunt queda
acabat, tot i que no es deixen de fer reformes puntuals al conjunt. Zona de conservació de l'estructura urbana i
edificatòria; parc i jardí urbà. No es coneixen les restes arqueològiques. Al 1421 s'edifica l'església. Al 1581 s'acaba
l'obra de l'església i el cloquer. Al 1578 es construeix el claustre i el convent. Al 1582 es cobreix l'església. Al 1655
s'enderroca a causa del nou pla de fortificació de la ciutat. En motiu de les guerres de mitjan del XVII i enfront les
tropes franceses, Joan d'Àustria decidí el 1654 convertir la ciutat en una fortalesa. Donada l'existència de la muralla
moderna va projectar la construcció de 5 baluards. El pla comportava l'enderroc de tots els ravals i edificis que els
formaven. Així, juntament amb Santa Eulàlia i el monestir dels framenors (i aleshores posseït pels dominics a mig
carrer de Sant Francesc) també el convent del Carme fou afectat per aquesta ordre militar de defensa. Així els
frares abandonaren el conjunt i s'instal·laren a les cases de Granollachs i Ponsich, situades al Mercadal, mentre es
projectava l'enrunament del conjunt. Sembla que encara no s'havia enderrocat l'església quan fou desestimat
aquest pla de fortificació i és al 1657 quan els frares demanen poder reconstruir el convent. La reordenació de tot
aquest espai portà a la creació de les rambles i al permís d'edificar a la seva vora. Aleshores s'assenyalaren els
llocs d'emplaçament dels nous convents dels carmelites i els dominics seguint l'alineació de les rambles. Es creu
que l'església devia quedar tant mal parada que es va aconsellar edificar de nou, a l'actual convent del Carme.
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

Claustre i antic convent 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::

BRACONS, J (1983). Catàleg de l'escultura gòtica del Museu Episcopal de Vic p. 127
JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p. 160, 187, 234.
PLADEVALL, A (1982). "La plaça de Santa Clara" a Revista Vic. s/n
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 69.

F 016 005

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

Denominació

Claustre i antic convent del Carme

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
La ciutat de Vic i la seva història. E. Junyent.

Codi de classificació

F 016 005

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

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

F 016 010

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C ARQUEBISBE ALEMANY 10
C GURB 43
X= 438006
Y= 4642515

Dades Cadastrals:

8027132DG3482N

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 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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.1 - O08.1

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

Denominació

Codi de classificació

Fornícula

F 016 010

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

Fornícula de la Mare de Déu del Carme
Carrer de Gurb, 43
La imatge és gòtica
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:
En aquest lloc es va establir una comunitat carmelitana l'any 1418, la imatge podria ser del segle XV

Descripció:
La fornícula és de pedra i està constituïda per un arc de mig punt, coronat per un frontó al timpà del qual hi ha
l'escut dels carmelites. L'interior està pintat i la imatge de la Mare de Déu del Carme amb el nen és de talla de fusta i
està protegida per una porta i un vidre.
La seva situació en un punt estratègic, en el lloc on el carrer fa un petit gir en l''alineació i la imatge domina tota la
part nord del carrer. Fornícula molt esquemàtica, és un dels signes de senyal d''identitat del barri en dedicar-se a la
Mare de Déu del Carme. És important perquè és el primer testimoni de la presència d''una comunitat carmelitana al
barri, des de l''any 1418, i està lligada a l''origen religiós de les concorregudes festes del barri. La imatge té aquella
faisó de les verges gòtiques.
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::

FC56

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

Denominació

Codi de classificació

Casa de Josep Vinyeta

F 016 012

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ARQUEBISBE ALEMANY 12

Coordenades UTM:

X= 437988
Y= 4642506

Dades Cadastrals:

8027137DG3482N

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 habitatge

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

106 m2
430 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 Vinyeta

F 016 012

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Bernat Noguera, contractista.
1923
Època contemporània Segles XX

EU182
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en diverses vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El 1923 s'hi van afegir dues plantes i va quedar tal com és ara.

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)
Valor històric - artístic
Encara que té una composició final força pesada, l'edifici és molt interessant com a testimoni
dels elements arquitectònics utilitzats, tots d'inspiració modernista, i per l'esquema general de
composició. Cal destacar també que és una mostra dels tipus primitius d'habitatge plurifamiliar
del carrer de l'Arquebisbe Alemany.

Elements:

Cal destacar els esgrafiats, els elements d'obra vista i les baranes i reixes de ferro que
caracteritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:
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 Vinyeta
Criteris d'intervenció:

F 016 012

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.

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

Edifici d'habitatges del c. Arquebisbe Alemany 17

F 016 017

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ARQUEBISBE ALEMANY 17

Coordenades UTM:

X= 437940
Y= 4642472

Dades Cadastrals:

8026507DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+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)
R3a
Habitatge

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

397 m2
911 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. Arquebisbe Alemany 17

F 016 017

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU183
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta baixa i un pis amb una torre, d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en
dues vessants i quatre vessants a la torre.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

El cos principal de la casa és simètric respecte a un eix central. La Torre queda reculada del carrer i domina la
composició general. Les obertures de la primera planta han estat reformades i han perdut proporció. L'edifici és rematat
per un ràfec a manera de cornisa i per un ràfec inclinat a la torre. La llosana dels balcons i la cornisa són de pedra, les
baranes de la balconada són de ferro i les reixes de les obertures de la planta baixa són de forja.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que l'edifici és del primer quart del segle XX. Les obertures de la primera planta van
ser reformades posteriorment.

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 perquè incorpora elements de composició de l'estil eclèctic de final del
XIX i elements d'inspiració modernista, com la torre i les seves obertures. També és important
per a l'estudi tipològic d'habitatges unifamiliars del primer quart del segle XX i per l'ús dels
elements arquitectònics i sistemes constructius.

Elements:

Cal destacar els elements de pedra i els de ferro que caracteritzen l'edifici i el singulartizen

Entorn de protecció:
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 del c. Arquebisbe Alemany 17
els cormatismes.
Entorn de protecció:
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

F 016 017

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

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges c. Arquebisbe Alemany 21/23

F 016 021

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ARQUEBISBE ALEMANY 21/23

Coordenades UTM:

X= 437920
Y= 4642470

Dades Cadastrals:

8026505DG3482N; 8026504DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1 i PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24513
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3a
Comerç i habitatge

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

254 m2
644 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges c. Arquebisbe Alemany 21/23

F 016 021

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1925
Època contemporània Segles XX

EU184
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici de PB+1 i PB+2, entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues
vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Ordena les obertures segons eixos verticals amb proporcions verticals. La mida de les obertures disminueix amb
l'alçada. Fa servir falses motllures com a ornaments. Els edificis són rematats per un ràfec horitzontal i amb colls vistos.
Els acabats de la façana i les falses motllures són arrebossats, les baranes són de forja complexa, l'acabat del ràfec és
de ceràmica vidriada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis de nova planta segurament del 1925.
La casa es construí quatre anys després d'haver-se urbanitzat el carrer i roman isolada com a
únic element testimonial d'aquella època.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

L'arquitecte municipal de Vic , J. Miquelerena, projectà l'obertura d'un carrer que comuniqués el
centre de la ciutat amb l'estació del Ferrocarril a l'any 1903. L'any 1910 s'inaugurà el nou carrer,
anomenat Verdaguer i l'edifici de la nova estació de Ferrocarril.
Aquest carrer fou l'eix que va permetre la urbanització del sector de ponent de la ciutat i a l'any
1922 s'obrí el carrer Arquebisbe Alemany com a prolongació del Pla de Balenyà travessat pel
carrer de Gurb i Morgades.

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)
El conjunt és interesant com a mostra dels tipus d'edificació d'habitatges al primer quart del
segle XX i pels elements arquitectònics, d'inspiració modernista que encara hi ha.

Elements:

Cal destacar les baranes de forja complexa i una reixa a la porta d'entrada de la casa núm.23
amb la inscripció 1925 i els elements de ceràmica vidriada, que caracteritzen l'edifici i el
singulartizen

Entorn de protecció:

Estan en relació amb la finca del davant i dels dos costats.

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

Conjunt d'habitatges c. Arquebisbe Alemany 21/23

F 016 021

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.

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

Edifici d'habitatges del c. Arquebisbe Alemany 35

F 016 035

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ARQUEBISBE ALEMANY 35

Coordenades UTM:

X= 437808
Y= 4642457

Dades Cadastrals:

7926715DG3472N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+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)
R3a
Habitatge

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

226 m2
1072 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. Arquebisbe Alemany 35

F 016 035

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional
Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU185
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Bo

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

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:

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)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra, el ràfec, les fusteries i els elements de manyaria que
caracteritzen l'edifici i el singulartizen

Entorn de protecció:

Aquest edifici està en relació amb l'edifici veí, amb el número 21/23 i amb el 41.

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 mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i en l'escala 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 del c. Arquebisbe Alemany 35

F 016 035

els elements comuns, el volum, la formalització arquitectònica i respectar els materials, la textura
i el cromatisme.
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

Edifici d'habitatges

F 016 037

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ARQUEBISBE ALEMANY 37

Coordenades UTM:

X= 437800
Y= 4642455

Dades Cadastrals:

7926714DG3472N

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
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3a
Habitatge

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

130 m2
233 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

F 016 037

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU186
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Bo

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àraba 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:

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, el ràfec, els acabats de façana i els elements de
manyaria que caracteritzen l'edifici i el singulartizen

Entorn de protecció:

Aquest edifici està en relació amb l'edifici veí, amb el número 21/23 i amb el 41.

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.

Entorn de protecció:

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges

F 016 037

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 del Petricó

F 016 041

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ARQUEBISBE ALEMANY 41

Coordenades UTM:

X= 437782
Y= 4642453

Dades Cadastrals:

7926712DG3472N

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
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3a
Comerç/restauració

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

165 m2
171 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici del Petricó

F 016 041

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU187
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Botiga de vi
Bo

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta baixa amb una certa essència industrial, rematat per la part superior de la façana per una gran cornisa
que pronuncia la simetria de l'edifici.
La coberta és de teula àrab a dues vessants, amb caraner perpendicular a façana.
A l'interior es manté l'essència de la botiga de vins amb les botes de fusta.
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
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

Elements:

Cal destacar la cornisa que remata la façana i les finestres de la part superior, i sobretot
l'essència interior que caracteritzen l'edifici i el singulartizen

Entorn de protecció:

Aquest edifici està en relació amb l'edifici veí, amb el número 21/23 i amb el 35.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Caldrà fer un estudi de volums en cas que es vulgui construir en altura i veure com es pot
integrar 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 mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, 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 del Petricó

F 016 041
formalització arquitectònica i respectar els materials, la textura i el cromatisme.

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

Arbre de l'amor de Proquímia

F 033 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE FONT ANDREU 1

Coordenades UTM:

X= 437219
Y= 4642051

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
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)
A2b

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:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Arbre de l'amor de Proquímia

F 033 001
AP06

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Arbre de l’amor de Proquímia

Coordenades UTM:

X= 437220

Dins el pàrquing de la fàbrica Proquimia, situada a la part oest de la ciutat en una zona
industrial actualment envoltada de zones residencials.
Y= 4642051

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:
Es troba situat en una cantonada del pàrquing de Proquimia. El indret està en un estat lamentable a causa de totes
les andròmines que hi ha escampades.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Arbre de l’amor
Cercis siliquastrum
Fabàcies

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

5-6m

11m
Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
El seu estat de salut no és òptim Les fulles semblen afectades per alguna malura, probablement algun fong. Caldria
però fer un estudi fitosanitari de l’arbre i determinar si les condicions de l’entorn estan afectant el seu estat vital.
Aquest arbre també s’anomena arbre de Judes, ja que es creu que en aquest tipus d’arbre va ser el que es va
penjar Judes. És típic de les regions mediterrànies. Els seus fulls són astringents i les seves flors tot i que una mica
picants també són comestibles.
A causa de l’estat de deixadesa del pàrquing l’arbre perd molta presència i no llueix gaire.
Aquest exemplar té un característic port arbustiu tal com acostuma a passar en el seu territori originari. Creiem que
ha de tenir una única soca enterrada comuna del que han brotat múltiples tanys formant una única capçada. Es
tracta per tant d’una espècie que considerem un arbre per les dimensions i per això es considera en aquest catàleg
però que hauria de ser considerat un arbust pel seu port. Un cas semblant és el que passa dins de la nostra flora
amb l’avellaner.
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

Arbrat de Can Forcada

F 036 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE FONT ANDREU s/n

Coordenades UTM:

X= 437946
Y= 4642185

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbredes d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVu

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.3 - O08.3

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

Denominació

Codi de classificació

Arbrat de Can Forcada

F 036 000
D10

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Arbrat de Can Forcada

Coordenades UTM:

X= 437946

Casc Urbà. Jardins de l’antiga casa Can Forcada, situada al carrer Bisbe Morgades.
Y= 4642185

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:
Els arbres que conformen aquesta arbreda es troben situats al que corresponia als jardins de la casa de Can
Forcada. Actualment aquest espai està configurat com a parc públic, i és un espai molt utilitzat per els nens i
famílies de l’entorn.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alçada:
Til·ler / Freixe
9-12m / 14-16m; un exemplar arribar als 19m
Tilia platyphyllos / Fraxinus excelsiorVolta de canó:
De 1,5 a 1.8m / De 1,3 a 1,60m
Diàmetre:
Volta de soca:
De 2 a 2.3m / De 1,8 a 2,2m
Capçada:
Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquesta arbreda està formada per tres espècies diferents d’arbres: 3 exemplars de til·lers, Tilia platyphyllos, 6
exemplars de freixes, Fraxinus excelsior, i 25 peus de negundos, Acer negundo, si bé aquests últims no s’han
considerat com a catalogables, donat el seu mal estat sanitari, que en la seva majoria tenen el tronc cavorcat.
La Casa Forcada va ser construïda per Carles Forcada i Sors. Va comprar el terreny d’una antiga horta, anomenada
La Granotera. El parc actual, havia jardí privat de la familia Forcada, fins que la casa va ser enderrocada l’any 1982.
En l’antic jardí, s’hi va arribar a adequar el terreny on es va construir un llac.
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

Edifici d'habitatges del carrer Morgades 1

F 036 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE MORGADES 1

Coordenades UTM:

X= 437918
Y= 4642098

Dades Cadastrals:

7923507DG3472S

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
24528
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3b
Locals a la planta baixa i
habitatges a les altres.

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

388 m2
1265 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 Morgades 1

F 036 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1895
Època contemporània Segles XlX

EU188
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Casa de pisos que consta de planta baixa i tres pisos. És de planta rectangular i a nivell de primer pis sobresurt una
terrassa.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Cada façana és simètrica a un eix central. Les proporcions són verticals i fan servir la disminució en les mides de les
obertures amb l'alçada. L'edifici queda remantat amb una cornisa. La façana i la llosana dels balcons és de pedra, les
baranes són de ferro forjat complex, alguns ornaments i la barana de la terrassa que dóna al carrer de Morgades, són de
pedra artificial i els acabats de façana imiten la pedra picada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segons indica la dovella central del portal d'entrada la casa s'acabà de construir el 1895.

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

A les darreries del segle XIX la ciutat de Vic va créixer pel sector de ponent en motiu de la
instal·lació de l'estació de Ferrocarril. A principis del segle XX s'inaugurava el carrer Verdaguer i
més tard el carrer Arquebisbe Alemany que venia a prolongar el carrer Pla de Balenyà travessat
pel carrer de Gurb i el Bisbe Morgades. Aquest eixample fou portat a terme per l'arquitecte
municipal J. Miquelerena.

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 molt interessant per la seva composició, i com a mostra d'edificacions d'estil eclèctic
de finals del segle XIX, per la qualitat de la construcció i la seva definició i per l'ús dels elements
arquitectònics.

Elements:
Entorn de protecció:

L'edifici està en relació amb tot el creixement que es va produir arrel de l'arribada del ferrocarril a
la ciutat

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 Morgades 1

F 036 001

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 mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i en l'escala i
els elements comuns, el volum, la formalització arquitectònica i respectar els materials, la textura
i el cromatisme.

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

Subsòl

F 036 003

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE MORGADES 3-9

Coordenades UTM:

X= 437913
Y= 4642126

Dades Cadastrals:

7923508DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Documental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3b

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.3 - O08.3

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl

F 036 003
ZA60

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

Carrer del Bisbe Morgades, 3-9

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Centre d'Investigacions
arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Destruït totalment

Carrer del Bisbe Morgades, 3-9
1m

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

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:
Les obres endegades al carrer Bisbe Morgades 3-9 ha permès recuperar un conjunt d'estructures d'interès
arqueològic. Més concretament, la cala 2 situada al nord del solar, registrà el tram de fonamentació d’un mur de
cronologia moderna/contemporània, que aparegué en direcció nord-sud i del qual es va localitzar la seva cara oest.
La seqüència estratigràfica mostrà un superficial de runa per anivellar el terreny sobre un estrat sorrenc marró de 20
de potència que cobria un nivell argilós més grisós de 110 cm de potència. Un cop retirats aquests estrats aparegué
el sòl natural de la zona. Sobre aquest sòl s’assentava la fonamentació apareguda. Estudiades aquestes restes, es
determinà sol·licitar una intervenció arqueològica de seguiment dels rebaixos amb la intenció de poder documentar
en extensió el traçat del mur aparegut així com altres possibles estructures relacionades. El mur documentat, es
dirigeix en direcció sud-oest i s’adossa a la cara nord d’un altre mur que parteix en direcció est-oest. Aquest mur és
solidari i fa cantonada en el seu extrem de ponent amb un altre i continua el mateix traçat i direcció sud-oest. A
diferència d’aquest, però, el segon s’aixeca amb maons vermells i grocs que, assentats sobre una base de
fonamentació de pedres, que es conserven molt residualment. La direcció i traçat del tram del mur llarg, així com la
seva factura, ens permeté observar el seu funcionament amb una paret de separació d’un pati que, situada al cantó
sud-oest, havia format part de l’edificació número 3 del carrer Bisbe Morgades enderrocada pocs dies abans de la
intervenció. Alhora, el mur UE 07 discorre paral·lel al mur que separa les finques 3 i 5. Creiem, per tant, que
aquestes estructures responien a la compartimentació d’un edifici relacionat amb l’immoble enderrocat del carrer
Bisbe Morgades 3, i que varen ser amortitzades per a la construcció de les naus dels tallers mecànics fins ara
existents. El material registrat està format per fragments de ceràmica vidrada de color marró i ceràmica vidrada amb
decoració en blau de cronologies entre els segles XVIII i XX.
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

Subsòl

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 el volum i materials de les estructures arqueològiques conservades i treballar per la preservació dels
valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

AGUSTÍ, B. (2017). Proposta de tractament de restes: Carrer del Bisbe Morgades, 3-9 (Vic, Osona). Ajuntament de
Vic.

F 036 003

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges

F 036 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C BISBE MORGADES 13

Coordenades UTM:

X= 437907
Y= 4642164

Dades Cadastrals:

7923502DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+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)
R3b
Comerç a la planta baixa i
habitatges a les altres.

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

1544 m2
482 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

F 036 013

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Possiblement Josep Mª Bassols, arquitecte
Aproximadament del 1942
Època contemporània Segles XX

EU189
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici amb una mitgera d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en diverses vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Fonamentalment les façanes principals són simètriques respecte a un eix central. La façana que dóna al carrer de
Morgades és inspirada sens dubte, en la casa Puig del carrer de Verdaguer. L'edifici queda rematat per un ràfec inclinat i
amb colls de fusta vistos. El sòcol i el marc de les obertures de la planta baixa són de pedra, les baranes són de fusta,
de gelosia ceràmica i de ferro forjat complex i l'acabat de façana és arrebossat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici de nova planta probablement del 1942

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

A les darreries del segle XIX la ciutat de Vic va créixer pel sector de ponent en motiu de la
instal·lació de l'estació de Ferrocarril. A principis del segle XX s'inaugurava el carrer Verdaguer i
més tard el carrer Arquebisbe Alemany que venia a prolongar el carrer Pla de Balenyà travessat
pel carrer de Gurb i el Bisbe Morgades. Aquest eixample fou portat a terme per l'arquitecte
municipal J. Miquelerena.

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 de l'evolució dels tipus d'habitatge plurifamiliars, tipus que
després de la construcció de la casa Puig per en Josep Mª Pericas fou experimentat diverses
vegades, i com a exemple de l'arquitectura de la postguerra a Vic i de la disposició i ús dels
elements arquitectònics.

Elements:
Entorn de protecció:

L'edifici està en relació amb tot el creixement que es va produir arrel de l'arribada del ferrocarril a
la ciutat

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

F 036 013
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 mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i en l'escala i
els elements comuns, el volum, la formalització arquitectònica i respectar els materials, la textura
i el cromatisme.

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

Farinera Torra

F 036 015

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C BISBE MORGADES 15-17
C VILABELLA
X= 437897
Y= 4642202

Dades Cadastrals:

7924608DG3472S, 7924609DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
PS+PB+4

Altres noms:

La Farinera Costa la Catalana

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
24516
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEc
Educació

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

932 m2
3530 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Farinera Torra

F 036 015

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Enric Sagnier, arquitecte
1896
Època contemporània Segles XlX

EI08
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Industrial
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Fàbrica situada al carrer Morgades el qual fou l'antic camí del gasòmetre i circumvalació.

DESCRIPCIÓ:

Fàbrica de planta rectangular amb cossos més elevats al centre i als extrems laterals. Consta de planta baixa i tres
pisos.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Totes les façanes són simètriques respecte a un eix central amb els elements arquitectònics treballats. Fonamentalment
són de pedra natural o artificial, obra vista, estucats, esgrafiats i reixes de ferro forjat. Les balconades dels cossos més
alts tenen les baranes decorades amb escultures d'animals (porcs senglars) i rodejats d'elements vegetals. Les finestres
de la fàbrica són rectangulars i les obertures dels portals d'arc rebaixat.
A la façana hi ha un baix relleu al nivell del primer pis on hi figura Sant Jordi matant al drac dins un marc octogonal. És
un bon treball escultòric d'alt relleu, obra de Pere Puntí i Terra, que assoleix dins l'espai comprimit de l'octògon la tensió
de la lluita del cavaller i del drac de la coneguda llegenda de Sant Jordi. Es destaca la cura pels detalls, com per
exemple l'expressió terrorífica del drac. Es valora la seva ubicació a la part central de la façana principal de l'edifici.
En les baranes de les obertures es situen dos porcs en postures dels que emergeixen de branques i fullatges. N'hi ha
fins a 50 en totes les façanes. Crida l'atenció aquest animal en una façana que esdevé la icona que identifica l'edifici. La
reiteració i l'elevat nombre de porcs, cinquanta, contribueixen a fer d'aquesta icona l'element principal. El poc hi està
presentat perquè originàriament aquesta fàbrica havia elaborat llonganisses. Es destaca la policromia rosada, que és la
pròpia del porc, i que ha acabat donant el to rosat de l'edifici, el to que també policroma els fullatges dels capitells i
timpans. Es destaca, també, la seva execució clara.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifcici de nova planta construït el 1896 per Enric Sagnier. El 1941, Manuel Gausa va fer un
altre portal a la tanca.
L'edifici en un principi es destinà a fàbrica d'embotits, com podem palesar pels elements
ornamentals de la façana. Més tard fou farinera i actualment és la fàbrica de pinsos Costa, la
qual només fa servir una part de les dependències que ofereix la fàbrica.

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant per la qualitat de la composició de l'edifici, perquè és una de les

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

Denominació

Codi de classificació

Farinera Torra

F 036 015
peces modernistes més importants de Vic, com a testimoni d'un tipus d'edificació aïllada iniciada
al carrer de Morgades amb aquesta construcció i continuada amb d'altres (com la desapareguda
casa Forcada) que donen caràcter al carrer i per la qualitat de la construcció, definició i ús dels
elements arquitectònics propis del modernisme.

Elements:

Cal destacar tots els elements treballats de pedra i la seva composició, com també la tanca del
carrer Morgades, que caracterítzen l'edifici i el fan singular.

Entorn de protecció:

Cal destacar els espais buits urbans que es localitzen al seu voltant que doten a l'edifici de
prespectiva i visibilitat, realçant el seu valor urbà.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: En el cos principal de l'edifici i les torres, 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, la textura, el cromatisme i
l'estructuració funcional general i l'estructura portant.

Entorn de protecció:

A l'espai que dóna al carrer del bisbe Morgades, s'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici, el
volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.

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

Farinera Torra

F 036 015

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

Casa dels Masovers
Carrer del Bisbe Morgades
D'inspiració modernista
Es desconeix si també és de Sagnier
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Està en relació a l'edfici de la farinera

Descripció:
Edifici de planta baixa i un pis, amb cos principal de planta rectangular i coberta de teula àrab a dues vessants i
perpendicular a façana. La façana del carrer Morgades té una galeria de grans dimensions amb teulada pròpia, i al
carrer dels Vilavella l'edifici creix només en planta baixa, formant una terrassa el primer pis.
Cal destacar la tanca exterior que entra en relació amb els ornaments de coberta, els esgrafiats, els ràfecs i
cornises com també les persianes de llibret que caracteritzen i singularitzen l'edifici.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació, conservació i restauració (enderroc d'uralites i tancat de la terrassa)

Criteris d'intervenció:
La protecció només afecta al cos original de l'edifici i no a l'ampliació de la part de ponent.
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
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 i respectar els materials, la textura i el cromatisme.

Informació complementària::

EU190

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

Denominació

Codi de classificació

Antiga farinera Viñas

F 038 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C BISBE STRAUCH 1
PG GENERALITAT
X= 438056
Y= 4641510

Dades Cadastrals:

8016406DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+3

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)
R3a

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
C02.5 - 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

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

Antiga farinera Viñas
C. Bisbe Strauch cantonada Pg. Generalitat

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:
1941

Descripció:
Edifici industrial rehabilitat de l'antiga farinera Viñas situat sobre la via del que era l'entrada principal de Vic. En
resten diferents elements: la portalada de pedra amb pilastres adossades i timpà, que està reforçada pel gest fa el
propi edifici; el sòcol de pdera les arcades a la planta baixa alternades per unes petites finestres rodones; a partir de
la planta primera apareixen unes pilastres de pedra que generen doten de ritme a l'edifici; i finalment el coronament
de pedra que rematen tot el conjunt.
En la clau de l'arc de la porta d'entrada apreixen unes inscripcions de baix relleu de pedra artificial. La data de 1941
assenyala l'any de construcció de l'edifici i les inicials V I, sobreposades, responen al nom de Viñas, en referència a
la farinera Viñas que hi havia en aquesta casa abans no la comprés i fos seu de la Caixa de Manlleu. Les dues
espigues de blat que flanquegen les incials indiquen l'activitat de la farinera.
Són elements arquitectònics singulars provinents de transformacions d'antics edificis que formen part de les façanes
actuals. Són elements importants des del punt de vista històric, tipològic, artístic 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 actualment en la façana.

Informació complementària::

F 038 001
EA99

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

Denominació

Antiga farinera Viñas
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
La ciutat de Vic i la seva història. E. Junyent.

Codi de classificació

F 038 001

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

Denominació

Codi de classificació

Castell d'en Planes

F 057 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C CASTELL D'EN PLANES s/n

Coordenades UTM:

X= 437493
Y= 4642909

Dades Cadastrals:

7531012DG3473S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIN
1952
Integral
Àrea d’expectativa arqueològica:
Àmbit 1

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SE

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Castell d'en Planes

F 057 000

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

Castell d'en Planes
c/ Castell d'en Planes s/n

Es desconeix l'autor
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics
BCIN
1952
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'origen és una fortificació d'època carlista del s.XIX

Descripció:
Origniàriament era una fortificació amb ús defensiu. Actualment és una obra moderna que imita un castell amb
torres de defensa aixecat de nou els seixanta del segle XX, sobre la base d'una fortificació d'època carlista del segle
XIX.

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 la façana i la relació que tenen amb els altres elements.

Informació complementària::

EA90

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

Denominació

Codi de classificació

Castell d'en Planes

F 057 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó del Puig d'en Planes
Al nord oest del municipi

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó del Puig d'en Planes es troba situat al nord oest del municipi, molt pròxim a la zona urbana, i que forma part
de la sèrie de turons testimoni que caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge
del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN01

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

Denominació

Codi de classificació

Castell d'en Planes

F 057 000
JA53

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

Puig d'en Planes

Ús actual
Ús originari

Habitatges i zona verda
Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ no accessible
Risc de pèrdua parcial
Museu Episcopal de Vic

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Castell d'en Planes
C/ Castell Planes
Desconeguda

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
2577
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà república, Romà Alt imperi

Descripció de bé:

Descripció específica:
Eduard Junyent recull la troballa que l'any 1918 va realitzar J. Vilaplana al camí que puja vers el Puig d'en Planes. El
jaciment estava format per un conjunt de 9 sitges excavades a la marga; restes de parets, cobertes per estuc, i una
base de columna. Actualment no en queda cap resta. Les sitges tenien forma circular i fons pla. Les dimensions
eren bastant regulars, les mides oscil·laven al voltant dels 2'50 m de diàmetre per 2'50 de fondària. A les sitges més
petites pràcticament no s'hi trobà material, mentre que les grans aportaren gran quantitat i varietat de restes.
Segons sembla la paret formava un angle recte i estava construïda amb petites lloses cimentades amb calç. Les
seves dimensions eren 1'80 i 2 m de llarg per 0'40 d'ample. Pel que fa al material, podem dir que predomina la
sigil·lata aretina, però també es localitzà sigil·lata sudgàl·lica, de parets fines, ceràmica comuna, lluernes, fusaioles,
peces de te Quant al material més antic, cal assenyalar la presència d'un fragment de kalathos pintat, un fragment
de ceràmica de vernís negre tipus A i dos de tipus B. El material fou cedit pel propietari del terreny, el Sr. Raimon
d'Abadal, al Museu Episcopal de Vic. Al segle XIV l'indret estava ocupat per un mas. Per la guerra del Francès es
construí el Castell d'en Planes que formava part d'un pla de fortificacions per protegir la ciutat de Vic. El 1888 una
notícia del diari informa que el Castell està en un estat lamentable, i es demana que es consolidi o que s'aterri.
S'han trobat restes de terra sigil·lata itàlica, vidre, objectes d'ús quotidià. Es van trobar nou sitges circulars, d'uns 2,5
metres de diàmetre, situades en el pendís del turó. Les parets formaven un angle recte i estaven construïdes amb
petites lloses cimentades amb calç. Les seves dimensions eren d'entre 1,80 i 2 metres de llarg per 0,40 d'ample. El
conjunt s'interpretà com una vil·la residencial datada del primer segle de l'imperi que pervisqué fins al II dC. Al 1917
encara era visible una construcció del que només es conserven restes de l'estuc pintat de les parets en el Museu
Episcopal de Vic. Molas recull i estudia els materials on documenta un conjunt de TSI al costat de TSG i ceràmica
de parets fines. Destaca la troballa d'un plat fabricat a Arezzo al taller de L. CRIPIUS i peces del taller de C.SALVI
tal i com el sigillum indica. De la mateixa manera es documenten copes de la Gàl·lia fabricades per PRIMUS (centre
de la Graufesenque-Montans) de l'època dels emperadors Claudi i Vespasià i peces del taller de TERTIUS de
l'època de Tiberi-Domicià. El conjunt ceràmic es completa amb peces de vidre i objectes de bronze d'ús quotidià
com ara culleretes, pinces, una campana, pondus i diverses àmfores.
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

Castell d'en Planes

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. IPAC2764.
ALBAREDA, J; FIGUEROLA, J; MOLIST, M; OLLICH, I (1985). Història d'Osona. Vic p.62.
ALMAGRO, M; SERRA RÀFOLS JC; COLOMINAS, J (1945). Carta arqueológica de España (Barcelona) Madrid
CSIC p.220-224.
COLOMINAS, J (1915-1920). "Necròpolis ibero-romana del Puig d'en Planes" a Anuari de l'Institut d'Estudis
Catalans. Barcelona. Barcelona p.730.
CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1985). Programa PRAV Vic. GUDIOL, J (1917). Una estació romana al Puig
d'en Planes a Gazeta de Vich n.455 Vic.
GUDIOL, JM (1922). Les sitges del Puig d'en Planes a Butlletí de la secció d'Exploradors del Centre Excursionista
de Vic.
GUDIOL, J (1931). Arqueología sagrada catalana. Vic p.65.
MESTRES, I. (1998). Memòria de la intervenció arqueològica al Puig d'en Planes. Servei d'Arqueologia. Generalitat
de Catalunya.
MOLAS, MD (1975). La comarca de Osona, problemática de su iberización y proceso de romanización a través de
su carta arqueológica. Universitat de Barcelona (Tesi de Llicenciatura, inèdita).
MOLAS, MD (1982). Els ausetans i la ciutat d'Ausa. Vic p.105. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C.
(1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 144.

F 057 000

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

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

F 068 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL DIVINA PASTORA s/n

Coordenades UTM:

X= 438730
Y= 4642347

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
Varis segons elements
Veure elements singulars i
patrimoni natural

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVp

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
C02.2 - 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

Varis elements

F 068 000

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

Reixa de l'antiga presó
Plaça de la Divina pastora

Francesc de Paula i Villar
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Elements específics significatius
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Projecte de la presó 1859

Descripció:
Part de reixa de ferro forjat de l'antiga presó. Es tracta d'un enreixat, dividit en rombes quadrats, amb barrots de
secció circular perforats en el punt d'enconctre, en el que, un cop atravessats els forats formats, està rematat en el
marc.
La presó de Vic, des del segle XVII, es situava dins el recinte del Castell dels Montcada (i Temple Romà), reaprofitat
i transformat per l'ús concret. Són molts els documents que consten de l'ús d'aquesta època en el que es
transformava l'espai en funció de les necessitats. Malgrat aquestes obres, l'acumulació de presos al seu interior, i la
impossiblitat d'ampliació de l'edifici per està rodejada d'edificacions properes, acaben desencadenant la petició a la
reina d'Espanya, Isabel II, d'una nova presó.
La presó es va construir el 1859 segons el projecte de Francesc de Paula i Villar, en el lloc que havia ocupat l'antic
convent dels Caputxins, que el 1835 havia estat exclaustrat. Durant un temps, la plaça de la Divina Pastora s'havia
conegut com la plaça de la presó.
Per tant, el tram de reixa existent és un element englobat en l'espai públic que explica part de la història de Vic, que
per ell mateix té una dimensió artística i 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 dins els edificis.
En cas de trasllat del lloc on està emplaçat, caldrà realitzar una proposta al "Patronat de la Ciutat Antiga" i haurà de
ser informada favorablement per aquest
Informació complementària::

Caldria mantenir-ho lliure de vegetació per tal que fos més visible.
Fernández Bermúdez, Isidre. "Les reials presons de Vic, obres en els segles XVII i XVIII". Ausa XXIII 161-162 (2008)
p. 609-655
A l'arxiu del Col·legi d'Arquitecte de Catalunya, consten dos projectes més de la presó de Vic, un d'ells de l'Elias
Rogent i l'altre de Josep Casemont.

EA106

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

Denominació

Codi de classificació

Varis elements

F 068 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Plàtans de la Plaça de la Divina Pastora

Coordenades UTM:

X= 438721

D03

Casc Urbà. Plaça de la Divina Pastora
Y= 4642350

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 envoltant la Plaça de la Divina Pastora.

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:

13-15m
Uns 20 exemplars van de 1,75 a 2,40m
Els 20 exemplars més grans van de 2,40 a 4,15m

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Estèticament parlant, es tracta d’un conjunt molt ben aconseguit. Pràcticament tots els exemplars tenen la mateixa
alçada.
La seva forma d’envoltar la plaça fa que ens doni una sensació d’espai més protegit de la que tindríem, ja que la
plaça està contínuament franquejada per vehicles. Si no tinguéssim aquesta filera d’arbres la plaça semblaria una
rotonda i el seu ús seria molt més reduït.
Aquesta plaça antigament era anomenada plaça de la presó perquè en ella si ubicava la presó de la ciutat. La plaça
va ser construïda aproximadament cap a l’any 1850. En un arxiu municipal de l’any 1929 informava a la població de
Vic, que a causa d’alguns plàtans caiguts i de les restes de poda de la plaça dels caputxins (plaça Divina Pastora)
es feia un concurs públic per tal de comprar aquesta fusta. En aquella època la fusta de plàtan es feia servir
majoritàriament per treballs de torneria i similars. D’aquest fet deduïm que segurament a principis dels anys 30 es
van plantar els exemplars actuals i per tant tenen poc més de 75 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

Codi de classificació

Església de la Divina Pastora

F 068 006

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

PL ÀNGEL CUSTODI 6
PL DIVINA PASTORA
X= 438722
Y= 4642410

Dades Cadastrals:

8825501DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24512
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Religiós

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
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

1607 m2
1456 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 Divina Pastora

F 068 006

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Barroc

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1612 / 1737-1748
Època moderna (Segles XVll)

MH36
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de l'Eixample Morató així disposant-se en zona de confluència de l'antic
carrer itinerant amb l'eixample barroc i la carretera comarcal.

DESCRIPCIÓ:

Església d'una sola nau sense absis. Amb 4 capelles laterals per banda, les tres dels peus s'obren a la nau a través d'un
arc de mig punt i les del presbiteri estan formades per columnes i sobre capitells llisos descansen les llindes.
És coberta amb volta de quatre parts formant trams en cada capella lateral les quals són cobertes amb sostre pla. L'altar
presenta decoracions de ceràmica i és arrebossat i pintat. L'atri és ampli amb portes laterals. La de la dreta dóna accés a
les fonts baptismals amb una gran pica amb cúpula circular al damunt i llanterna.
Inscripcions: CONGREGAVIT NOS IN UNUM CHISTI AMOR
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és gairebé cega i sobresurt un cos de planta que correspon a l'atri en el qual s'hi obren arcades, cobert amb
teules i amb els ràfecs de ceràmica. El capcer és triangular amb el carener perpendicular a la façana. Damunt el portal
que s'orienta a ponent hi ha l'escut de Vic. A llevant sobresurt un campanaret d'espadanya.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El bisbe i la mateixa ciutat de Vic van sol·licitar als caputxins formalment, en el capítol celebrat
l’any 1600, una fundació a Vic, proposta que fou rebutjada en aquell moment. Una segona
proposta fou presentada l’any 1607 amb el mateix resultat. Finalment, altres gestions van tenir
més èxit i el 1608 es va poder portar endavant aquella iniciativa. Els fou cedida als caputxins la
capella de l’Àngel Custodi, a més de la participació en les depeses de les obres del convent. El
1612 es va beneir la nova església i aquell mateix any es va celebrar en aquest lloc un capítol
provincial.
El convent va viure una època de prosperitat gràcies a Joan-Francesc Brossa, benefactor de la
comunitat caputxina de Vic. El 1654, però, el convent fou enderrocat pels francesos per motius
militars, es va reconstruir més tard en el mateix lloc. Se sap que aquesta segona construcció
que la primera pedra va ser posada el 1737 o el 1742 i la construcció inaugurada el 1748.
Aquesta segona construcció va subsistir fins que fou exclaustrat el 1835. L’església es va salvar
i en el lloc del convent es va fer una presó ara enderrocada; l’església està dedicada a la Divina
Pastora.

Arqueologia:

Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En aquesta església l'any 1825 santa Joaquima de Vedruna, ajudada del pare Esteve d'Olot, va
donar els primers passos vers la fundació de les religioses carmelites o Vedrunes.

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 l'evolució de l'arquitectura religiosa a la ciutat de Vic al segle
XVIII. Històricament és molt interessant perquè formava part del conjunt d'edificacions que
ocupava la comunitat dels caputxins.

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

Denominació

Codi de classificació

Església de la Divina Pastora

F 068 006

Elements:

Cal destacar els elements de pedra treballada, els tres arcs de la façana, el campanar i l'escut
que caracteritzen i 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 ajardinat d'accés de davant de l'església format pel mur amb reixes 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
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum del cos principal d'edificació, inclòs el cos d'entrada,la
formalització arquitectònica, el material i la textura, i s'hi ha de respectar el cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, l'estructuració funcional
general i l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

Entorn: S'ha de mantenir l'espai previ de l'església amb tots els seus elements.
En l'espai de la plaça de l'Àngel Custodi, 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.
En l'espai del carrer de les Guilleries, s'hi ha de mantenir la visibilitat total.

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 Divina Pastora

F 068 006

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

Convent i església dels Caputxins

Ús actual
Ús originari

Edifici religiós i equipament municipal
Edifici religiós, 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:

Cobert integralment

AE30

Carrer Sant Jordi, 4
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

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:
El convent dels Caputxins es funda el 1608. Ocupava la capella de l'Àngel Custodi, que es va edificar de nou,
ampliant l'església, que fou consagrada el 1610. A la Plaça de l'Àngel Custodi. El convent s'ha enderrocat, es
conserva l'església, ara parròquia de la Divina Pastora. Es conserva l'església. En el lloc del convent hi ha un
ambulatori de la Seguretat Social. Hi va haver rehabilitacions successives fins després del 1939. El 1510 l’Església
de l’Angel Custodi està documentada. El 1608 es dóna als Caputxins, com que és petita s’enderroca i es substitueix
per una altra de més gran consagrada el 12-10-1610. El Pla dels Caputxins es destina a edificació el 1752. El
convent fou enderrocat abans del 1860, quan s’inaugurà la presó. El 1896 s’enderroca l’anomenada “Torre dels
Caputxins”. El 1973 s’enderroca la presó de la ciutat i s’hi edifica l’ambulatori de la Seguretat Social.
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

Església de la Divina Pastora
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.306 El Norte Catalán. Vic 18.11.1986 AEV.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 75.
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-11.

F 068 006

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

Denominació

Codi de classificació

Església de la Divina Pastora
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
La ciutat de Vic i la seva història. E. Junyent. Pàg. 268. Guia descriptiva del obispado de Vic. Biblioteca Episcopal.

F 068 006

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Estadi d'atletisme Josep Maria Pallàs

F 069 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C DOCTOR ANTONI VILÀ CAÑELLAS 4

Coordenades UTM:

X= 436946
Y= 4643079

Dades Cadastrals:

7033101DG3473S

Titularitat:
Núm. plantes:
Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
BCIL
Conservació
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SE

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:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Estadi d'atletisme Josep Maria Pallàs
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Estadi Municipal Atletisme Josep Maria Pallàs

Ús actual
Ús originari

Equipament municipal
Vil·a romana

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

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

Estat de conservació:

Cobert parcialment

C/ Josep Maria Pallàs
0,40 cm

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
1870
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Alt imperi

Descripció de bé:

Descripció específica:
Entorn, situat entre el mas l’Osona i els turons de l’Ausoneta i de Puig d’en Planes, i caracteritzat per la presència
d’establiment de tipus rural amb zones aptes per al conreu, proper als cursos d’aigua, ben comunicats i seguint una
orientació nord-sud. En el punt on es volia construir l’Estadi Municipal d'Atletisme "Josep Maria Pallars", van
aparèixer restes arqueològiques corresponents a una vil.la romana. A l'espai excavat al 1994 es van documentar 11
murs, ortogonals entre ells, construïts amb pedra escairada, lligats amb morter de calç, que delimitaven un total de
8 dependències de la part rústica d'una vil.la romana. Els murs, d'uns 40 centímetres de gruix, es conservaven a
poca alçada, unes tres filades. L’espai afectat correspon a les grades de l’estadi, ocupant una superfície de 800m2.
Les estructures arqueològiques es documenten la gran majoria edificades en una superfície de 340m2. Si bé al llarg
dels 260 m2 restants s’exhumà una estructura muraria (ue.11) i un nivell d’enderroc (ue.3) així com nivells
arqueològics associats a una gran concentració de material ceràmic, sense estar associat a cap estructura, que
s’han interpretat com una possible escombrera de l’assentament. A l’àrea on es concentraven les estructures
muràries s’excavaren 11 murs (ue.6,7,8,9,10, 12,13,14,15,16 i 30). Aquestes estructures presentaven en la seva
majoria, una orientació est-oest (ue.6,7,8,9,10, 15,16 i 30) amb dues estructures orientades nord-sud (ue.13 i 19)
que permetien identificar els àmbits 1, 5 i 8. Una sola estructura ue. 14, presentava una orientació ne-sw i originava
una dualitat en l’orientació de les estructures muràries. Si bé els nivells arqueològics varen proporciona materials de
la mateixa cronologia i per tant no podia ésser interpretada com una segona fase constructiva i pot ser que tingués a
veure amb aspectes funcionals de les estructures. L’aparell constructiu era de típica factura romana, edificat a base
de pedres, més o menys escairades, de mides mitjanes i grans relligades amb morter de calç; a les juntures
s’utilitzen fragments de teules i totxos. Es documenta algun carreu de dimensions importants però molt desplaçat
del seu lloc, així com dos carreus de dimensions molt grans amb do encaixos probablement per fer girar una barra
per a la porta. L’acabat exterior dels murs, en força mal estat, era estucat i pintat amb colors vius de tonalitats
vermelloses. Pel que fa a l’alçada preservada, aquesta rarament superava les tres filades. Les diferents estructures
van permetre delimitar 8 àmbits diferents, si bé alguns d’aquests eren molt indefinits. La majoria d’estructures amb
una orientació E-O continuaven més enllà del solar excavat si bé no fou possible l’exhauriment perquè estaven
ubicades fora l’àrea afectada per les obres de construcció de la graderia. L’estat de conservació de les estructures
era molt deficient, no es documentà cap paviment de forma clara, potser eren de terra batuda, si bé la troballa
d’alguns elements constructius, els típics maons de pavimentació i unes llosetes marmòries, fan pensar en la
destrucció d’algun paviment d’aquestes característiques. Altres elements constructius documentats són dues peces
semicirculars de material ceràmic que en altres vil·les han estat interpretats com a bases de columnes o altres
estructures de suport com ara pals de fusta (DDAA 1995. Autopistes i arqueologia. Memòria de les excavacions en

F 069 004
JA54

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Estadi d'atletisme Josep Maria Pallàs

F 069 004

la prolongació de l’autopista A19. Barcelona). La documentació d’un alt nombre de tegulae presenta clara la coberta
d’un alt nombre de tegula presenta clara la coberta de les habitacions amb el típic sistema romà. Les
característiques arquitectòniques de les estructures juntament a la manca de paviments d’opus signinum podrien
indicar que ens trobéssim a la pars rústica d’una vil·la. Si bé l’escàs volum de recipients per emmagatzematge
documentats a l’interior dels àmbits, i el tipus de material ceràmic, entre el qual destaca l’alt nombre de pondera,
ens decanten vers activitats de tipus domèstic, com per exemple la filatura. Si bé també podria tractar-se
d’edificacions de caràcter popular i domèstic de la pars urbana. El conjunt de materials recuperats durant els treballs
arqueològics estaven formats per ceràmica ibèrica, sigil.lates itàliques i àmfora bètica i laietana. El material ceràmic
documentat correspon a la vaixella fina de taula, ceràmica comuna i contenidors amfòrics, tant importacions com
produccions indígenes. El volum més important de ceràmiques d’importació correspon a vaixella fina de taula i
concretament el grup més representat és el de la Terra Sigil•lada Itàlica, tant formes llises com decorades. També
es va trobar, en menor mesura, àmfora itàlica i africana. Aquests materials donen una cronologia, de l'únic moment
d'ocupació del jaciment, que cal situar entre els anys 30 a. C. i 30 d. C. Les estructures excavades van ser
destruïdes per tal de poder construir les grades de l'estadi. Per sota de la pista d'atletisme, però, queden més restes
que no han resultat afectades. El conjunt respon a la caracterització dels nuclis tardo republicans, és a dir
establiments formats per centres indígenes, tant per la cultura material com per les tècniques constructives. Si bé hi
ha material d’importació i els intercanvis comercials permeten indicar importants contactes amb la població itàlica.
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. IPAC11892. DURAN,
M.; MESTRES, I. (2004). La vil·la de l'estadi municipal Josep M. Pallàs (Gurb, Osona). Jornades d'Arqeuologia i
Paleontologia de les Comarques de Barcelona. La Garriga, 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2001: 635-650.
MESTRES, I. (1994). Memòria d'excavació nº 1870 (Campanya de 1994). Servei d'Arqueologia PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 93. Intervencions: 1994 - De
l'1 al 30 de setembre: excavació d’urgència. Servei d’arqueologia. Generalitat de Catalunya. Imma Mestres. Obres
de construcció d'una nova graderia a l'Estadi Municipal d'Atletisme de Vic 1994 - Del 3 al 21 d'octubre: excavació
d’urgència. Servei d’arqueologia. Generalitat de Catalunya. Imma Mestres, Montserrat Duran i Carme Subiranas.
Construcció d'unes grades a l'Estadi Municipal d'Atletisme de Vic
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Denominació

Subsòl: Estadi d'atletisme Josep Maria Pallàs

Codi de classificació

F 069 004

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
AAVV. 1990. Municipi de Vic. Carta Arqueològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
DURAN, M.; MESTRES, I. (2004). La vil·la de l''estadi municipal Josep M. Pallàs (Gurb, Osona). Jornades d''Arqueologia i
Paleontologia de les comarques de Barcelona. La Garriga, 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2001: 635-650
MESTRES, I (1994). Memòria d''excavació nº 1870 (Campanya de 1994). Servei d''Arqueologia
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 93.

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

Denominació

Codi de classificació

Antiga fàbrica

F 070 032

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C DOCTOR CANDI BAYÉS 32
C BISBE STRAUCH
X= 437853
Y= 4642525

Dades Cadastrals:

7917117DG3471N

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
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2g 2
Restauració

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
C02.5 - O08.5

Superfície:
Sostre:

230 m2
280 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Antiga fàbrica

F 070 032

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - industrial

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EI09
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Industrial
Bo

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Es troba situada en l'antic creuement de la Carretera de Vic a Avinyò o la Guixa i l'antiga
Carretera de Vic Barcelona.

DESCRIPCIÓ:

Edifici situat en cantonada de planta rectangular, amb façana principal a l'est, i cobert amb teula àrab a dues vessants i
caraner perpendicular a la façana principal. El caraner en arribar a la façana es bifurca generant una petita vessant. El
cos consta de planta baixa i un pis.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Són façanes planes totes elles d'obra vista i amb els pilars estructurals sobresurtits de façana, establint un ritme i una
composició. Les obertures es col·loquen centrades en l'espai sobrant entre les pilastres. La façana principal és
completament simètrica i només es col·loquen obertures sobre aquest eix de simetria. El coronament és de colls de
fusta vistos amb entrebigat ceràmic.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edificació correspon al primer terç del segle XX.

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
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És un conjunt interessant com a vestigi del passat industrial d'aquesta zona de la ciutat.

Elements:

Cal destacar la senzillesa i la humilitat de la seva construcció, com a factor singular i que
l'assimila amb la construcció del carrer del Remei

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva relació amb el conjunt dels creixements itinerants, ja que, encara que la
tipologia edificatòria és diferent, l'origen del seu assentament en les vies de comunicació és el
mateix.
La seva no alineació al carrer genera una lectura de traces antigues interessants.

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

Antiga fàbrica

F 070 032

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la texturai el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum i l'estructura portant.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la seva visibilitat i la seva desalineació al carrer.

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 DOCTOR JUNYENT

F 074 000
ZA89

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

Carrer Doctor Junyent

Ús actual
Ús originari

Carrer
Espai de circulació, habitatges

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
No excavat

Estat de conservació:

Conservat integrament

Carrer Doctor Junyent s/n
1-2 m sota paviment actual

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Els treballs arqueològics endegats al 2016 al conjunt de l'hospital de la Santa Creu, i més concretament a la zona
de l'aparcament del mateix hospital han permès documentar en aquest punt i sota el subsòl del carrer Doctor
Junyent un conjunt d'edificacions associades a un dels carrers de sortida de Vic. Sembla tractar-se d'un dels ramals
de sortida a través del carrer de la ramada a través del portal de Malloles, direcció el Lluçanès. La seqüència
recuperada data del segle XIII en endavant, si bé la forquilla cronològica es pot ampliar en els nous treballs que s'hi
portin a terme.
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

CARRER DOCTOR JUNYENT
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::

F 074 000

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

Denominació

Codi de classificació

Casa de Convalescència

F 074 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C DOCTOR JUNYENT 1

Coordenades UTM:

X= 437963
Y= 4642064

Dades Cadastrals:

7921475DG3472S

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
24542
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subòl, elements
singulars i jardins

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEm
Equipament assistencial.

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:

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

Casa de Convalescència

F 074 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU191
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Assistencial
Estructures existents
Bo

Família Morató (claustre)
1772
Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma conjunt amb l'Hospital i l'Església de la Santa Creu.
Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici assistencial de planta trapezoïdal amb un claustre al centre. Dues façanes són exemptes i les altres s'adossen a
l'hospital i església. 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 a 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.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Tant la façana exterior com la interior són planes, amb les obertures agrupades marcant eixos verticals. La façana és
dominada pel claustre. Hi ha elements de pedra picada emmarcant les obertures i en els elements arquitectònics,
baranes de ferro forjat i acabats de façana arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

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 construïda pocs anys abans. Dins l'eixample
barroc.
Cal remarcar el claustre d'inspiració neoclàssica construït al 1772 pels germans Morató.

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 històric - artístic
Aquesta casa, juntament amb l'església i l'hospital, constitueix un dels grups arquitectònics més
interessants de Vic. També és molt important com a testimoni de l'arquitectura realitzada per la
família dels constructors Morató i perquè té nombrosos elements arquitectònics tant en la façana
exterior com en la interior.

Elements:

Tots els de pedra i ferro tant de l'exterior com de l'interior. Cal destacar el claustre

Entorn de protecció:
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 Convalescència

F 074 001

Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la façana que dóna a la rambla Hospital i la façana del pati interior, s'ha de mantenir
el volum, la formalització arquitectònica, el material i la textura, i s'ha de respectar el cromatisme,
i també l'estructuració funcional general i l'estructura de suport del claustre. A la façana que
dóna al carrer del Doctor Junyent, afectada per alineació del carrer, s'ha de mantenir el volum
que asseguri la façana plana i la continuïtat de la coberta, els elements de pedra i les portades,
la que dóna al claustre i la de l'extrem.
Interior: S'ha de respectar els volums, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

Entorn de protecció:
Usos permesos:
Usos prohibits:

S'ha de respectar la visibilitat i la relació amb l'Hospital i l'església de la Santa Creu

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

Denominació

Codi de classificació

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

Escut de l'Hospital de la Santa Creu
Rambla Hospital 50

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 1600 quan apareix en un gravat d'un llibre de comptes de la institució.

Descripció:
L'escut de marbre 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 i les claus de sant Pere. És la insígnia de la mitra la que timbra l'escut i les claus es fusionen amb les partions
de l'escut municipal. A la punta de l'escut, les claus sostenen una cinta.
Cal destacar-ne la claredat compositiva, la precisió dels elements heràldics i l'impacte visual. Cal tenir en compte el
fet que l'escut combina l'heràldica municipal amb l'heràldica del Bisbat de Vic, els dos poders de la ciutat. La fusió
dels dos escuts és racional i estèticament molt reeixida.
És un element amb una significació de "fita" i té valor històric, artístic i testimonial.
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 "espectar la situació que ocupen actualment en la façana.

Informació complementària::

F 074 001
Es40

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

Denominació

Codi de classificació

Casa de Convalescència

F 074 001

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

Casa de la Convalescència

Ús actual
Ús originari

Serveis
Habitatge, altres

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ no accessible
Risc de pèrdua parcial

Estat de conservació:

Destruït parcialment

ZA61

Conjunt Hospital Santa Creu
Sota paviment

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció de bé:

Descripció específica:
La intervenció al subsòl de casa de Convalescència, motivada per l'adequació d'aquest espai a sector serveis, va
permetre endegar al 2015 una excavació al sector del Carrer Dr. Junyent i Rambla Hospital. L'obertura de diverses
cales es van centrar en 6 àmbits d'actuació (corresponents a 6espais interns que l'antiga casa que abraçaven des
de l'espai de la Creu Roja a la Morgue i altres dependències. la banda més occidental de la dependència, i propera
a la cala 2A, s’ha documentat tres canonades, una de les quals força contemporània que trenca amb una estructura
muraria.
En els diversos sectors han aparegut estructures formades principalment per basaments de la construcció del segle
XVIII, canalitzacions i altres murs associats a activitats artesanals desenvolupades a la zona. Algunes d'aquestes
estructures o mur, es projecta cap en altres dependències, essent anterior a la canonada i posterior a les
canalitzacions. Pel que fa al material recuperat durant el seguiment bàsicament ens trobem davant de rajoles,
fragments de canonades, fragments d’ossos animals i alguns fragments de ceràmica blava de Barcelona i de reflex
metàl·lic.

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

Casa de Convalescència

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::

GIL, C. (2015.) Informe dels treballs arqueològics a Casa de Convalescència (vic, Osona), Certis. Servei
d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

F 074 001

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

Denominació

Codi de classificació

Casa de Convalescència
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL CLAUSTRE DE LA CASA DE CONVALESCÈNCIA

Època:

segona meitat s.XVIII

c/ del Doctor Junyent, 1

Estil:
Autor:
Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí de claustre
183 m2
claustre/pati edifici de serveis

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

Bo
Si
No

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:
Pati de claustre quadrangular que ha mantingut el paviment tou central amb una gran magnòlia al mig com a únic
element vegetal. De caràcter auster i proporcions elegants dignifica l'accés actual.

VEGATACIÓ:

Arbres:

sí, un únic arbre

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

Magnolia grandiflora, magnòlia
Bo
no n'hi ha

ELEMENTS:

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

F 074 001
JHC4

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

Denominació

Codi de classificació

Casa de Convalescència

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Maneniment i conservació

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure, mantenir paviments permeables, vetllar per un bon drenatge.
Seria convenient recuperar el nivell de terres en la zona del coll de la magnòlia i respectar una zona sense ús al
voltant de l'arbre per evitar la compactació excessiva del terreny (més gran que la marcada actualment amb
pedres).

Elements a conservar:
La magnòlia.

Informació complementària::

F 074 001

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Pont del Turó d'en Planes

F 079 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C EIX ONZE DE SETEMBRE s/n

Coordenades UTM:

X= 437304
Y= 4642754

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Conservació
Veure subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxps

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:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Pont del Turó d'en Planes

F 079 000
ZA62

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

Estructures Pont Turó d'en Planes

Ús actual
Ús originari

Espai verd
Assentament

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:

Destruït parcialment

Costat pont de la carretera
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, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Restes de murs visibles a la secció del pont de pas de l'antiga N-152, al punt del Puig d'en Planes amb l'Institut
Jaume Callís. La toponimia recupera l'indret com el Camp del Mas.

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

Subsòl: Pont del Turó d'en Planes
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::

Catàleg d'Arqueologia, POUM Vic, 2010.

F 079 000

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Mas EL NADAL

F 090 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ESBART DE VIC s/n

Coordenades UTM:

X= 436829
Y= 4642349

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Parcial
Veure subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)

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:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Mas EL NADAL

F 090 000
AE31

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

Mas el Nadal

Ús actual
Ús originari

Camps de conreu
Masia, assentament

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

Zona del Nadal
desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Al 2010 en el decurs de la revisió dels elements patrimonials del Municipi de Vic pel POUM es van recuperar una
pica i un brancal d'un pou a l'esplanada de davant l'edifici del Nadal, prop de Sant Sixt de Miralplà.

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

Subsòl: Mas EL NADAL
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::

Informacions orals. Brancal de pou i pica recollits per la brigada municipal i guardats al Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona.

F 090 000

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Escorial

F 091 024

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

CAMI ESCORIAL 24
C SANT JORDI 55
X= 438959
Y= 4642538

Dades Cadastrals:

9027805DG3492N

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 les fitxes d'elements
singulars i jardins

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Educatiu

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
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

4664 m2
2709 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Escorial

F 091 024

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època contemporània Segles XlX

EU192
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Educatiu/habitatge
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici aïllat tipus masia amb una torre annexa. D'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en
diverses vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Nombroses reformes sobre l'antic mas, realitzades fonamentalment als segles XIX i XX.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

Joaquima de Vedruna va fundar la congregació el 26 de febrer de 1826 i vivia el mas Escorial,
on també exercia l'ensenyament per les nenes del voltant.

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)
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
L'edifici, més que pel seu valor artístic específic, es presenta per la seva situació, ja que
caracteritza la zona on és emplaçat, i pel seu valor històric i sobretot social, on va viure la
fundadora de la congregació Vedruna

Elements:

Cal destacar els de pedra tallada i els de forja.

Entorn de protecció:
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

Mas Escorial

F 091 024
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 i respectar els materials, la textura
i el cromatisme.

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

Mas Escorial

F 091 024

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

Placa de Santa Joaquima de Vedruna
Camí de l'Escorial 24

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Plaques
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1926. La placa es va col·locar en motiu del centenari de la fundació de la congregació.

Descripció:
Làpida de marbre blanc estatuari amb les inscripcions incises remarcades en gris. La placa ésta emmarcada per
motllures de pedra artificial amb motius vegetals. Incorpora tres escuts de bronze.
Aquesta inscripció informa que Joaquima de Vedruna, vídua del vigatà Teodor de Mas, amb qui va tenir nou fills, va
fundar l'any 1826, en aquesta casa, la Congregació Carmelitana de la Caritat destinada a beneficència i a
l'educació de noies. Joaquima de Vedruna fou beatificada l'any 1940 i canonitzada l'any 1959.
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, conservació i restauració

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

Informació complementària::

Pq16

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Escorial

F 091 024

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL MAS ESCORIAL
c/Sant Jordi 55

Època:
Estil:
Autor:

Jardí romàntic

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardins de parcel·la
2550 m2
jardí privat

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
Conservació
jardí històric

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
El Mas Escorial és el bressol de les carmelites Vedrunes. Fou la casa de Teodor de Mas, marit de Joaquima
Vedruna i on s'instalaren a viure des de la guerra del Francès. Quan Joaquima quedà vídua, el 1816, va fundar la
congregació.

Descripció:
Retalls del que sense deubte fou un gran jardí d'estil romàntic que devia ocupar una gran extensió a la part del
darrera del Mas Escorial. Les diferents edificacions de construcció relativament recent ha fet que actualment es
composi de dues zones separades per un vial asfaltat (encara que només d'ús intern). Es conserven grans
exemplars arboris, camins sinuosos, tanques de boix retallades, un racó per seure...Malgrat els nous passos i
tractament de límits i bordures amb materials actuals la vegetació manté l'ambient de jardí.
La part gran és orientada a sud i la petita, que queda rera el Mas a nord.
VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

Destaquen un magnífic teix i
una alzina amb un port
bellísim.
Taxus baccata, teix;
Bo
Domini de les tanques de boix
retallat

ELEMENTS:

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

Recó amb bancs i taules de
pedra
Bo

JH36

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Escorial
Singulars:
Estat de conservació:

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i conservació. Eventual restauració.

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure, procurar paviments permeables, vetllar per un bon drenatge i incrementar la diversitat
d'espècies vegetals. En cas de restauració caldria una recerca prèvia a partir d'imatges antigues i documents
d'arxiu, un bon estudi històric. En qualsevol cas, reduir al màxim els vials rodats de paviment dur avui existents.

Elements a conservar:
Arbrat singular i tractament en general de la vegetació. Mobiliari de pedra.

Informació complementària::

F 091 024

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 camí de l'Escorial 36

F 091 036

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CAMI ESCORIAL 36

Coordenades UTM:

X= 439003
Y= 4642585

Dades Cadastrals:

9027809DG3492N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+2P

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 2
Habitatge

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
C02.2 - O08.2

Superfície:
Sostre:

97 m2
296 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 camí de l'Escorial 36

F 091 036

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU193
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici situat en cantonada, molt estret, d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues
vessants amb caraner perpendicular a la petita cantonada.
Façana arrebossada amb elements d'obra vista en emmarcaments d'obertures i cantonades, sòcol d'elments de pedra.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
És un testimoni de les solucuions constructives i de la capacitat d'adaptació a les irreguleritats
dels llocs i de les parcel·les de l'arquitectura popular tradicional

Elements:

Cal destacar tots els elements d'obra vista, les baranes, el sòcol i la solució de les persianes que
caracteritzen l'edfici i el singularitzen

Entorn de protecció:

Està en relació amb el conjunt del raval del carrer Sant Jordi, i estableix un cert mimetisme amb
l'edifici indutrial que té al davant.

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 camí de l'Escorial 36
Entorn de protecció:
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

F 091 036

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

Denominació

Codi de classificació

Cedre de la Plaça de l'Estació

F 094 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL ESTACIÓ s/n

Coordenades UTM:

X= 437771
Y= 4642380

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVp

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.1 - O08.1

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

Denominació

Codi de classificació

Cedre de la Plaça de l'Estació

F 094 000
A13

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Cedre de la Plaça de l’Estació

Coordenades UTM:

X= 437772

Casc urbà. A la plaça de l’estació, al final del carrer Verdaguer.
Y= 4642379

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:
Dintre de la plaça de l’Estació, que té utilitat com a rotonda. Al llarg del dia molts cotxes i vianants passen per
aquest indret, fet que li atorga molta popularitat.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alçada:
14m
Volta de canó:
1,70m (a 1,10)
Diàmetre:
0,54m
Volta de soca:
2,20m
Capçada:
Alçada de la primera ramificació:
1a branca lateral a 1,20m
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
La singularitat d’aquest arbre recau principalment en la seva ubicació. La plaça de l’Estació és la que dona la
benvinguda a gran part dels visitants de Vic, i aquest cedre és l’arbre que en destaca més.
L’alineació de l’arbre amb el carrer Verdaguer és un encert paisatgístic, ja que permet veure l’exemplar des del
centre històric de la ciutat i això també li dona un major grau de popularitat.
Cedre de l'Atles
Cedrus atlantica var. glauca
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

Mas Font de Sant Pere

F 107 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C FONT DE SANT PERE s/n
AV PAÏSOS CATALANS
X= 439003
Y= 4641504

Dades Cadastrals:

08299A01100004

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis privat
PB+3

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
43540
Conservació
Veure elements singulars i
patrimoni natural

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
N2b
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

42681 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Font de Sant Pere

F 107 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Ma Pericas
1905-1910
Època contemporània Segles XX

M02
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

La Masia està dins l'àmbit fluvial del riu Gurri i el torrent de Sant Jaume; i en relació amb la Font
del Mas, des d'on arrenca el camí d'accés.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta casa d'una planta quadrada amb planta baixa, pis i golfes, tipus 2H. La coberta és de teula àrab a dues
vessants, amb ràfec inclinat i amb colls de fusta.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana principal és completament simètrica, les proporcions són verticals i de formes modernistes. El primer pis es
caracteritza per tenir finestres molt estretes i allargades, algunes d'elles acabades en punta. A les golfes hi ha una
galeria d'arcs cecs i al mig una mena de balcó.
Els materials són de pedra fins al primer pis i la resta de totxo, revestit amb arrebossats. Els ampits i els onraments són
d'obra vista.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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
L'edificació és un exemple d'arquitectura moderna del tipus tradicional 2H i és interessant per la
qualitat de composició i per a l'estudi de l'obra de l'arquitecte vigatà Josep Ma. Pericas.

Elements:

Cal destacar els arbres al voltant de la masia que generen un espai d'entrada i de recolliment. I
també la font que genera una fita prèvia en el recorregut d'accés a l'edificació

Entorn de protecció:

La Masia està dins l'àmbit fluvial del riu Gurri i el torrent de Sant Jaume; i en relació amb la Font
del Mas, des d'on arrenca el camí d'accés.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

Criteris d'intervenció:

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

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat existent, l'espai pròxim de recolliment amb arbre, la relació amb la

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Font de Sant Pere
font i el recorregut d'accés.
Usos permesos:
Usos prohibits:

F 107 000

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

Denominació

Codi de classificació

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

Font de Sant Pere
Entre l'Av. Països Catalans i el riu Gurri
Noucentitsta
Josep M. Pericas i Ramon Collell
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Antiga font restaurada entre 1911 i 1916

Descripció:
Font situada a les afores, al sud-est de la ciutat prop del mas del mateix nom i del torrent de Sant Jaume, en una
arbreda molt concurreguda pels vigatans. Antigament, el lloc havia estat un espai de reunió on, els diumenges, s'hi
establien parades de menjar.
La font és troba ensotada uns dos metres del nivell natural del terreny, amb el que s'hi té accés a través d'una doble
escalinata que baixa lateralment a la font. El 1911 se li encarrega a Josep Ma Pericas la restauració, en la que hi
afegeix un padró de pedra que conté una capelleta del Sant Apòstol, tancada per unes reixes de ferro amb un
elegant dibuix i un remat de les claus i la tiara papal, treballat pel manyà Ramon Collell, àlies Picallimes.
La font és un element amb gran càrrega de significat que actua un veritable monument d'estil noucentista, amb un
disseny molt acurat i d'una gran bellesa. Té un gran valor històric, social, 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, l'accessiblitat i l'entorn que ocupen dins els espais on estan emplaçats.
La font té un entorn de protecció que està definit pels propis arbres i els murets baixos que l'envolten.
En cas de canvi d'emplaçament per remodelatge dels espais on estan emplaçats, caldrà presentar una proposta i
Informació complementària::

Bibliografia: Ausa. IX/95-96

F 107 000
Fo08

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Font de Sant Pere

F 107 000
A09

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Plàtan de la Font de Sant Pere

Coordenades UTM:

X= 438956

Espai periurbà. Es troba a la font de Sant Pere situada a la zona delimitada pel riu Gurri, el
Mèder i la avinguda dels Països Catalans.
Y= 4641494

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:
Entre camps erms i a tocar d’aquesta font molt popular i ben arranjada. La proximitat a la font segurament li
proporciona aigua de forma més o menys constant. No té obstacles per a créixer ja que els castanyers d’Índies que
formen l’arbreda veïna també catalogada queden un xic allunyats.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Plàtan
Platanus x hybrida
Platanàcies

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

18m
2,30m
0,73m
3,50m
15-16m

Alçada de la primera ramificació:
4m
Nombre de branques de la primera ramificació:
3
Comentaris:
És l’únic plàtan d’aquesta font noucentista, obra de l’arquitecte Josep Maria Pericas, i això el fa destacar. Es bifurca
molt ràpidament i això li fa perdre presència.
Al ser-hi tan proper a la font disposa de molta aigua i això l’ha permès créixer ràpidament, tot i no ser molt vell.
Creiem que pot tenir entre 70 i 80 anys per que possiblement va ser plantat en les primeres dècades del segle XX
quan es va fer la font.
Aquesta espècie, molt típica dels carrers de Vic, era plantada per la gran ombra que aporta.
Aquesta font és molt coneguda pels veïns de la zona. Àngel Caralt i Lluís Vilaseca expliquen que era un lloc on la
gent hi anava a fer berenars i a passar les tardes. Fins i tot, afirmen, que algun any, el barri de “la Calla” hi feia el
seu ball de Tornaboda. Els arbres com aquest plàtan devien aportar l’ombra necessària per aquests esdeveniments.
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

Mas Font de Sant Pere

F 107 000
D06

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Castanyers d’índies de la Font de Sant Pere

Coordenades UTM:

X= 438949

Espai periurbà. Prop de l’avinguda dels Països Catalans.
Y= 4641493

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:
Els tres castanyers d’Índies més grans estan alineats entre la font de Sant Pere i un erm que la separa de l’avinguda
dels Països Catalans.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Castanyers d’Índies
Aesculus hippocastanum

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

13-15m
1,60 a 2,70m
2,20 a 2,50m

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquesta font té un important ús públic, encara avui dia, entre els veïns dels barris propers. L’agradable ombra que
subministra aquesta arbreda és un dels factors que ajuden a mantenir aquest ús, fent d’aquest indret un lloc molt
valorat per a reunir-se en període estival.
En les diferents visites que hem fet per la zona hem pogut constatar que és un indret utilitzat per tota mena de
públic, des del jovent que es reuneix, a la gent gran que s’apropa a la font o a passejar el gos.
Amb força freqüència, com es pot veure a la fotografia inferior, la gent vol accedir amb el cotxe fins al mateix peu
dels arbres. Aquest fet afecta sensiblement a l’arbreda ja que ha convertit el terra en un indret massa trepitjat i això
no ajuda a l’aparell radicular dels arbres.
El conjunt dels castanyers d’Índies i el plàtan, també catalogat, té un notable cromatisme a la tardor com s’aprecia
en la fotografia inferior.
Aquesta arbreda ens recorda el costum arrelat del món rural de plantar arbres d’ombra més o menys exòtics al
voltant de les fonts. Les espècies que més tradicionalment s’utilitzaven a la comarca d’Osona són els til·lers, els
plàtans, els pollancres i els castanyers d’índies que durant molts anys van tenir aquesta funció com la més rellevant.
Encara podem trobar fonts i safareigs amb castanyers d’Índies en molts indrets de la comarca com per exemple a la
font del Muntanyà de Seva.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

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

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

Denominació

Codi de classificació

Clínica de Vic

F 111 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

RONDA FRANCESC CAMPRODON 4

Coordenades UTM:

X= 438324
Y= 4642773

Dades Cadastrals:

8531104DG3483S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+6P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
43537
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEs
Assistencial.

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

7450 m2
8915 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Clínica de Vic

F 111 004

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:
Joan Ferrer Puig i Teodor Jost (projecte original) i Jordi
1935-1943
Època contemporània Segles XX
Racionalisme

EU194
Assistencial
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

L'edifici té un espai ajardinat al davant, linda amb el jardí del Seminari i per l'oest té un carrer de
servei.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un edifici aïllat de planta rectangular en lleugera forma d'U i un cos semicircular en un extrem. Consta de
planta baixa i tres pisos. El darrer pis fou afegit posteriorment, aquest té finestres mentre que els altres tenen balcons.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: L'edifici original amb una planta menys i acabat amb terrassa, seguia les lleis i els sistemes de composició
propos del racionalisme. Materials: Acabats de façana arrebossats i perfils de ferro en baranes i vidrieres. Elements
arquitectònics a destacar: Les baranes cap a cap i les vidrieres. Conservació de la façana: En general bona.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Fou construïda el 1935 i la van reformar i hi afegir un pis el 1943.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

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)
Encara que l'edifici va ser desfigurat el 1943 quan se li afegí un pis i se li suprimí la terrassa, és
la peça racionalista més important de la ciutat, tant pel seu planteig funcional com per la
composició i ús del elements arquitectònics.

Elements:

Cal destacar la força de les baranes de cap a cap i les vidrieres que caracteritzen l'edifici i el
singulartizen

Entorn de protecció:

La seva visibilitat ja forma part del paisatge de la ciutat actuant com una petita fita de referència

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 arquitectònica, el material, la textura i els elements
arquitectònics esmentants, 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

Clínica de Vic

F 111 004
Interior: A la part original de l'edifici s'ha de respectar fa formalització arquitectònica,
l'estructuració funcional general, el material i la textura.

Entorn de protecció:

En els espais que donen a la ronda de Francesc Camprodon i a les seves façanes laterals, s'ha
de mantenir la visibilitat total de l'edifici.

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

Clínica de Vic

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
Informació oral

Codi de classificació

F 111 004

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Auditori Nou, l'Atlàntida

F 114 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C FRANCESC MARIA MASFERRER 4

Coordenades UTM:

X= 438623
Y= 4642081

Dades Cadastrals:

8722302DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

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)
SE

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:

C02.4 - O08.4

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Auditori Nou, l'Atlàntida

F 114 004
ZA63

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

Auditori Nou

Ús actual
Ús originari

Equipament municipal i varis
Indeterminat

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Empresa Àtics

Estat de conservació:

Destruït totalment

C/ Francesc Maria Masferrer, s/n
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
6266
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
La prospecció superficial realitzada al 2008 als terrenys afectats per l’Àrea Residencial Estratègica de La Bòbila
(Vic) ha permès comprovar la inexistència de restes arqueològiques en superfície, fora de les que ja estan
documentades en les àrees d’influència del seu entorn. Per portar a terme aquesta tasca es va seguir el traçat de l’
àrea delimitada per INCASOL. Durant aquesta prospecció s’han documentat 4 construccions i/o edificis rellevants
un d’ells catalogat, com és el pou de gel. En els diferents camps prospectats, s’han delimitat dues Zones
d’Expectativa Arqueològica Z.E.A. L’atribució d’aquestes Z.E.A. s’ha fet en funció de la proximitat a jaciments
existents o elements arquitectònics patrimonials coneguts. Durant la prospecció superficial no es va poder
documentar cap tipus de material en superfície degut a l’estat de creixement dels cultius, en plena germinació de
prop 1 metre d’alçada, que van impedir visualitzar correctament la superfície per on s’estava efectuant la
prospecció. Així mateix, els efectes devastadors de l’acció del tractor en els camps de cultiu i la remoció de terres
produïda també per aportació forana (molt material de rebuig constructiu actual) van contribuir a la impossibilitat de
veure alguna resta material arqueològica. Només es recolliren materials com fragments ceràmics, restes òssies
faunístiques recents i restes de material constructiu.
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

Subsòl: Auditori Nou, l'Atlàntida

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::

GRIÑÓ, D. (2008). Memòria de la intervenció arquelògica sector de les teneries (Vic, Osona). Servei d'Arqueologia.
Generalitat de Catalunya.

F 114 004

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

Denominació

Codi de classificació

MAS OSONA

F 120 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C FURA s/n
PARC MAS D'OSONA
X= 436949
Y= 4642800

Dades Cadastrals:

7130301DG3473S

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
PB+2

Altres noms:

Mas de l'Ausona o Ausoneta

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24639
Conservació
Veure fitxa de subsòl i de
patrimoni ambiental i natural

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEm
Equipament municipal

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

67003 m2
982 m2

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

Denominació

Codi de classificació

MAS OSONA

F 120 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

M03
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Estructures existents
Bo

Època moderna (Segles XVlll)
A la façana hi ha una llinda amb data del 1737

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

El parc del voltant de la Masia transformada li dóna un context de visibilitat i d'icona en el
paisatge

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular tipus 2H, de coberta de teula àrab amb dues vessants, amb el carener perpendicular a la
façana, orientada a migdia. El coronament està resolt amb un ràfec tradicional de colls de fusta vistos i empostissats.
A la part esquerra s'hi adossa un cos en el que s'hi ubica els porxos. I que donava continuitat amb un mur que, junt amb
les dependències agrícoles, tancava la lliça; avui desaparegaut. El portal d'accés d'aquest espai es trobava al sector de
llevant.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és plana amb obertures agrupades sobre eixos verticals i de proporcions verticals amb la gradació típica de
mides. A la façana principal i sobre l'eix del carener, presenta un gros portal rectangular i les finestres són grans i
ritmiques. Els murs laterals presenten poques finestres.
Actualment i després de la rehabilitació, l'acabat és d'arrebossat amb cantoneres, llindes i brancals de les obertures
principals, de pedra tallada. L'arrebossat aplicat, segurament en base pòrtland, és excessivament llis i ja no es pot llegir
la mà del mestre d'obres ni la granolometria tan típica de les masies.
Els elements arquitectònics a destacar són tots els de pedra tallada, en concret la llinda principal amb la data de 1737 i
un petit relleu, mur de tancament i el pou.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Antic mas que duu el nom genèric de la Comarca i que pertany al terme de Vic. Es desconeixen
els seus orígens però una dada constructiva permet datar la construcció o reforma al segle XVIII.
Una recent reforma com a transformació de la Masia en equipament, ha fet que bona part dels
seus edificis annexes desapareixessin.

Arqueologia:

Veure fitxa de subsòl i 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)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant per la puresa del volum en general i la composició de la façana
principal, que és un exemple del tipus 2H, també per la qualitat de la construcció i la definició
dels elements arquitectònics, i com a exemple de culminació del procés de creixement i
ampliació de la tipologia corresponent, avui visible parcialment

Elements:

Cal destacar l'espai previ que genera el volum del porxo, amb el mur de tancament, el pou i el
camí d'accés.

Entorn de protecció:

El parc del voltant de la Masia transformada li dóna un context de visibilitat i d'icona en el
paisatge

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

MAS OSONA

F 120 000

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

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

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics originals, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades per les Normes urbanístiques del POUM. La construcció annexa de planta baixa i pis
addosada a la façana principal i al mur on hi ha el pou s'ha de respectar el volum, el material, la
textura, el cromatisme i la formalització arquitectònica.

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

MAS OSONA

F 120 000

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

Font de L'Ausoneta
C. de la Fura amb c. del Mas d'Osona
Sense estil
Es desconeix
Dolent

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Actualment la font està en desús, tot i que es conserva el punt de subministrament d'aigua. Malgrat tot, el voltant del
que seria el punt de la font es defineix un espai ambiental i paisatgístic que cal destacar.
Aquest espai vé definit per una petita esplanda que comença al camí peatonal de la Fura i arriba a un petit talús
reforçat per una línia d'arbres. Just en el punt on hi hauria la font, el talús es troba resseguit per un mur baix de
pedra, juntament amb un arbre a la part superior, generen un lloc d'atracció dins l'espalanada.
Les fonts amb un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de Vic on la presència de
l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un valor històric, social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

Fo09

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

Denominació

Codi de classificació

MAS OSONA

F 120 000
JA55

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

Mas l'Osona o l'Ausona

Ús actual
Ús originari

Equipament municipal
Vil·la romana i villatge medieval

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

Peu del turó de l'Osona
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
2595
Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana, Modern
indeterminat
Descripció de bé:

Descripció específica:
Vil·la romana i vilatge medieval segons autor. Material arqueològic format per ceràmica romana, terra sigil·lada
hispànica, Terra sigil·lada clara, comuna romana, àmfora, dolia, pondera i molins. El 1983 es va localitzar una altra
sepultura en fer reformes en terrenys del Gurb Tennis Vic. Tot i que aquesta darrera es situa en terme de Gurb, ha
de formar part de la mateixa unitat d'explotació agrícola, o sigui, del mateix jaciment arqueològic. Passejant a
l'entorn és possible recuperar material arqueològic, això s'ha pogut confirmar en el decurs d'elaboració d'aquesta
fitxa. Material que també pot venir de la propera zona del Turó de l'Osoneta (Gurb).
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
GZona 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

MAS OSONA
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. (1919-1921). Butlletí de la colla de Gurb . 1919-1921 .
AAVV. (1920). Butlletí de la colla de Gurb .n.10 (any 11).
AAVV. (1990). Municipi de Vic. Carta Arqueològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya. IPAC2595.
ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.; OLLICH, I. (1984). Història d'Osona. Vic: 62 I 68.
CRUELLS, W.; MOLAS, MD.; OLLICH, I. (1985). Programa PRAV. Inèdit.
MOLES, MD. (1975). La comarca de Osona: problemática de su iberización y proceso de romanización a través de
su carta arqueológica.
MOLAS, MD. (1982). A:Els Ausetans i la ciutat d'Ausa . Vic .Patronat d'Estudis Ausonencs: 102.
MOLAS, MD. 1979. Acerca de la urbe ausetanorum y de la ciudad romana de Ausa. A:B.S.E.A.A. . Valladolid .1979 .
OLLICH, I. (1983). Butlletí del Club Tennis Vic. Vic.
OLLICH, I.; RAURELL, S. (1989). "Tombes de llosa als turons de la Plana de Vic: una població medieval per
cristianitzar" a Acta/Medievalia 10: 223-250
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 108.
SURIYACH, M. (1985). Pla especial de protecció Excavacions arqueològiques no sistemàtiques, 1920 (Colla de
Gurb) i excavació d'urgència al 1983 (I. Ollich). Revisió i estudis per part de MD: Molas 1982, I. Ollich, S. Raurell
(1989). Rehabilitat com escola taller Excavació d'urgència al 1983 (I. Ollich). Revisió i estudis per part de MD: Molas
1982, I. Ollich, S. Raurell (1989). Rehabilitat com escola taller

F 120 000

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

Denominació

Codi de classificació

Plàtans de la carretera de Barcelona

F 124 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PG GENERALITAT s/n

Coordenades UTM:

X= 437906
Y= 4640714

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbredes d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sx

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Plàtans de la carretera de Barcelona

F 124 000
D04

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Plàtans de la carretera de Barcelona

Coordenades UTM:

X= 437984

Casc Urbà. Es troben al final del Passeig de la Generalitat, cap a la carretera que enllaça amb
la C-17.
Y= 4641038

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 d’una carretera molt transitada, que és la principal via d’entrada a 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:

14-15m
De 2 a 2,50m
De 2,30 a 3m

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquesta arbreda és el que resta d’una filera més llarga que resseguia l’antiga carretera de Barcelona a Vic.
Actualment resten tres subconjunts que hem inclòs en aquest catàleg com a part d’un mateix conjunt d’arbres,
donada la seva unitat inicial. Aquests subconjunts són: una doble filera a banda i banda de la carretera abans de la
rotonda d’entrada a la ciutat, una doble filera de 4 exemplars a cada costat just després de la rotonda i 11
exemplars únicament al costat dret segons s’entra a Vic, entre el carrer Joan Maragall i l’avinguda de l’Estadi.
En el passat la gran majoria dels accessos a pobles i ciutats per carretera estaven resseguits per una filera de
plàtans a banda i banda. En el cas de Vic sabem pel record d’alguns ciutadans que hi havia una arbreda d’aquestes
característiques força espectacular a la carretera de Gurb i encara es preserva part de la de la carretera de
Calldetenes, però molt malmesa per les podes severes que se’ls ha practicat als arbres. Fa unes dècades moltes
d’aquestes fileres es van tallar al·legant que suposaven un problema de seguretat vial, segurament fruit de que en
aquell moment aquests accessos formaven part de la xarxa principal de carreteres.
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

Subsòl: Can Claveres

F 132 041

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA GUIXA 41

Coordenades UTM:

X= 437604
Y= 4641583

Dades Cadastrals:

7616401DG3471N

Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Conservació
Veure subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
A2b

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Can Claveres

F 132 041

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

Can Claveres

Ús actual
Ús originari

Espai verd
Vil·la romana

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Desconegut

Estat de conservació:

Destruït totalment

JA56

Carrer Sant Isidre
Desconeguda

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Baix imperi

Descripció de bé:

Descripció específica:
Als afores de Vic, al costat de la ctra. Vic-Sta. Eulàlia Riuprimer i en la cruïlla per agafar la N-152. Antigament hi
havia una teuleria avui desapareguda. El jaciment es troba a les afores de la ciutat de Vic, en una zona de conreus i
voltat de carreteres. Segons informacions de D. Moles, en el camp darrera del qual hi havia la teuleria de "Can
Claveres" s'hi trobà en superfície, ceràmica sigil·lata feta a torn, grisa i rosada, fragments de vidre i algun fragment
de ceràmica aretina. Amb tot, cal tenir en compte que fa uns 2 anys que la teuleria i el seu emplaçament foren
destruïts per maquinària pesada, fet que pot haver trasbalsat parcialment el jaciment i actualment ja no es recupera
material arqueològic en superfície a la zona. La zona ha sofert moltes remocions de terra per la infraestructura
viaria, sense un seguiment arqueològic.
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

Subsòl: Can Claveres
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::

A.A.V.V. (1990). Carta Arqueològica de Catalunya. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, IPAC2756
CRUELLS, W.; MOLAS, MD., OLLICH, I. 1985. Programa Prav. Mecanografiat. Aj Vic. MOLES, MD. (1975). La
comarca de Osona: problemática de su iberización y proceso de romanización a través de su carta arqueológica:
177. MOLAS, MD. (1982). Els Ausetans i la ciutat d'Ausa . Vic .Patronat d'Estudis ausonencs: 102. PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa: 8.
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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

Subsòl: Can Claveres

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
CRUELLS, W.; MOLAS, MD., OLLICH, I 1985. Programa Prav. Mecanografiat. Aj Vic
MOLES, MD. (1975). La comarca de Osona: problemática de su iberización y proceso de romanización a través de su
carta arqueológica: 177.
MOLAS, MD. (1982). Els Ausetans i la ciutat d''Ausa . Vic .Patronat d''Estudis ausonencs: 102.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa: 8.
A.A.V.V (1990). Carta Arqueològica de Catalunya. Servei d''Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, IPAC2756
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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

Masia del Graell

F 132 K00

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA GUIXA Km. 00

Coordenades UTM:

X= 437352
Y= 4641500

Dades Cadastrals:

7417803DG3471N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36417
Conservació
Veure fitxa de Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
Explotació agrària familiar

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

3558 m2
720 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Masia del Graell

F 132 K00

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

M04
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària familiar
Estructures existents
Regular

Època moderna (Segles XVlll)
En una llinda hi ha la inscripció 1777

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic bastant planer i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una masia de planta rectangular amb planta baixa i dos pisos tipus 2H. La coberta és de teula àrab a dues
aigües amb el carener perpendicular a la façana. El coronament és el ràfec tradicional i amb colls de fusta de testa a les
façanes principals i posterior; i ràfec inclinat i beguetes de través a les façanes laterals.
Destaca la presència d'una galeria formada per tres arcs -el central és un arc rebaixat mentre que els dels extrems són
de mig punt-, tant al primer pis com al segon. A la banda de llevant hi ha un porxo adossat amb teulada a una sola
vessant.
Al cos de la masia principal hi ha construccions annexes. Una construcció de planta baixa més dos pisos, l'últim format
amb porxos, adossada a la façana de llevant, i un afegit a la façana de ponent.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Totes les façanes són planes de pedra arrebossades amb morter de calç, les cantonades i el marc de les obertures són
de pedra treballada, excepte les arcades. Les baranes i les reixes són de forja. La façana principal és simètrica i sobre
l'eix principal es situen les arcades als dos pisos.
Els elements a destacar són tots els de pedra tallada, el ràfec, les llindes amb rosetó barroc i les arcades.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Estructura que correspon a una masia de planta rectangular amb planta baixa i dos pisos.
Aquesta s'emmarca plenament dins les masies de la Plana de Vic. La seva composició actual
sembla iniciar-se al segle XVIII si bé es pot considerar anterior. Hi ha llindes i brancals de pedra
en algunes obertures de la façana. A la llinda de la porta principal hi ha la data 1777.

Arqueologia:

Veure fitxa de subsòl i l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Fora de l'aglomeració de la ciutat, el terme municipal de Vic disposa de antigues i importants
masies, moltes d'elles amb estructures preservades datades d'època medieval. Algunes d'elles
encara mantenen la seva funció agrícola tradicional. Altres, en canvi han estat modificades i
presenten altres usos (sector secundari), quedant incloses en espais urbanitzats.

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)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant per la puresa de volum i la composició de la façana principal, que té dos
pisos amb arcades, i per la gran qualitat de llindes i brancals barrocs de pedra repartits en la
façana.

Elements:

Cal destacar l'espai previ que es genera davant la façana principal a través dels arbres i la
vegetació natural

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

Denominació

Codi de classificació

Masia del Graell

F 132 K00

Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic bastant planer i amb visibilitat extensa.

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, els materials, les textures i el cromatisme i s'ha de respectar
la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en de les Normes urbanístiques del POUM.
Cal respectar l'espai previ de davant la masia, cal respectar la visibilitat dins el paisatge.

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

Masia del Graell

F 132 K00
ZA64

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

El Graell

Ús actual
Ús originari

Masia, habitatge<br>
masia, altres

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
no excavat, només prospecció i
material no guardat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

0'40 m

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
No s'han fet excavacions arqueològiques a la zona, però la proximitat al conjunt de Sant Llorenç de Boada i la
presència de material superficial recollida per afeccionats fan possible l'existència de restes arqueològiques en
aquest indret.

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

Masia del Graell
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::

ALSINA, J. 2007. Informe preliminar de la intervenció arqueològica a Sant Llorenç de Boada/el Graell. Vic (Osona).
Informe.
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Informe inèdit. JUNYENT, E. 1976.
La ciutat de Vic i la seva història . Barcelona.Curial. OLIVA, M.;
ALSINA, J. 2012. El jaciment de Sant Llorenç de Boada- el Graell (Vic, Osona): un exemple de diacronia de
poblament a la plana de Vic. II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Generalitat de Catalunya, p. 37-42.
AAVV. (1990). Municipi de Vic. Carta Arqueològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya. IPAC18501.
Informe final de la 1ª fase de intervenció a Sant Llorenç de Boada (El Graell), Vic, desembre 2007 - febrer 2008.
Arxiu Servei Arqueologia i Paleontologia.
JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història . Barcelona.Curial.
FRANCÈS, J. (Coord.). (2007). Els Mallols. Un jaciment de la plana del Vallès entre el neolític i l'antiguitat tardana
(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental) .Barcelona .Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació.
CARLÚS, X. [et al.]. (2007). Cabanes, sitges i tombes. El paratge de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental) del
1300 al 500 aC . Sabadell .Museu d'Arqueologiade Sabadell.
PASCUAL, V. (1988). Vic: una ciutat en el decurs de la història. Barcelona .Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
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 dles Rambles. Ajuntament de Vic. C-210.
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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

Masia Sant Llorenç

F 132 K02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA GUIXA Km. 01- 02

Coordenades UTM:

X= 436912
Y= 4641439

Dades Cadastrals:

7016709DG3471N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36418 / 36725
Conservació
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SND (Sòl urbanitzable no consolidat)
Equipament conjunt especial
(E1)

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

4639 m2
-

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

Denominació

Codi de classificació

Masia Sant Llorenç

F 132 K02

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:

M05

Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Situacions de risc:

Risc d'expoli
El seu estat en desús pot arribar a provocar l'ensorrament de l'edfiici
És una edificació integrada en un entorn paisatgístic bastant planer i amb visibilitat extensa.
La presència del molí fa que s'estableixi una relació amb l'espai fluvial del riu Méder.

Entorn de protecció:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Molí fariner / Explotació agrària
Estructures existents
Dolent

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una casa de planta rectangular del tipus 1C, amb moltes ampliacions. La coberta és de teula àrab amb dues
vessants paral·leles a la façana principal. El ràfec és inclinat.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes amb un porxo i diversos cossos adossats. Els acabats de façana són de tàpia i totxana
arrebossades, en les cantonades i les obertures estan emmarcades amb pedra tallada. i treballada.
Cal destacar tots els de pedra tallada, a destacar la portalada de l'entrada a la lliça.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:
Arqueologia:

Veure fitxa del subsòl i 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)
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Valor històric - artístic
Un dels valor més importants del conjunt és paisatgístic, perquè els edificis són en mal estat de
conservació. És interessant com a testimoni de les masies amb lliça tancada i ampliacions
posteriors.

Elements:

Cal destacar l'espai previ que es genera davant la façana principal a través dels arbres i la
vegetació natural.
Altres aspectes importants són la planta baixa de la masia que comprèn l'antic molí medieval
amb la seva canalització i sistema de conducció d'aigua i les restes arqueològiques trobades a
l'entorn.

Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic bastant planer i amb visibilitat extensa.
La presència del molí fa que s'estableixi una relació amb l'espai fluvial del riu Méder.

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

Masia Sant Llorenç

F 132 K02
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, les textures i el cromatisme i s'ha de respectar
la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en de les Normes urbanístiques del POUM.
Cal respectar l'espai previ de davant la masia, cal respectar la visibilitat dins el paisatge.

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

Masia Sant Llorenç
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Sant Llorenç de Boada

Ús actual
Ús originari

Espai erm<br>
Espai agrícola, ocupació antiga

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona<br>

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Àrea residencial el Graell
Carretera de la Guixa
0'40 m

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Bronze inicial, Ibèric indeterminat, Romà Baix imperi, Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Baixa Edat Mitjana

Descripció de bé:

Descripció específica:
El sector residencial El Graell està situat a l'oest del nucli urbà de Vic, entre l'antiga N-152 (actual C-17) i el límit del
municipi, en l'indret anomenat el Graell. Els terrenys que conformen el nou sector limiten al nord amb la carretera de
Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer (carretera de la Guixa), a l'est amb el vial d'enllaç entre l'antiga carretera N-152 de
Barcelona a Puigcerdà i la carretera de la Guixa, i a l'oest amb la variant de la carretera N-152 (C-17). L'entorn es
caracteritza per la presència d'explotacions de caire agropecuari. El sector El Graell es troba a l'oest del nucli urbà
de Vic, en terrenys on s'ha projectat la construcció d'habitatges. És una superfície de 20 hectàrees amb capacitat
per a 1.308 habitatges de nova construcció. En el mes de novembre de 2007 es va dur a terme una intervenció
arqueològica, motivada pel fet que s'estaven duent a terme importants rebaixos de terra en el sector, on està
prevista la construcció d'un total de 1.308 habitatges de nova planta. Aquests rebaixos s'estaven realitzant sense
control arqueològic, en una zona on se sospitava de la presència de restes arqueològiques, com els vestigis de
l'església de Sant Llorenç de Boada. Aquesta intervenció arqueològica a el Graell ha permès documentar un total de
117 estructures fins al moment. La tipologia de les estructures localitzades són: els fonaments de l'antiga església
romànica de Sant Llorenç de Boada, les estructures del molí fariner de Sant Llorenç d'època medieval, sitges del
Bronze inicial fins a època medieval, enterraments tardoromans i alt medievals, grans retalls tardoromans de funció
indeterminada, fonaments d'un possible vilatge rural tardoromà, i un rec o canal excavat al subsòl. Destaca la
localització de les restes de l'església romànica de Sant Llorenç de Boada i la identificació dins el mas de Sant
Llorenç d'un molí fariner d'època medieval (en bon estat de conservació, declarat BCIL), molt a prop dels vestigis de
l'església romànica. La planta de l'església no es va poder documentar totalment, sí part dels fonaments del mur sud
i del mur oest. Un altre element a destacar és la troballa d'enterraments al voltant dels vestigis conservats de
l'església romànica i que semblarien pertànyer a una necròpolis situada a cavall entre el món romà i el visigòtic
(inicis segle V-inicis segle IX). La zona d'excavació s'ha dividit en dos sectors; el sector 1 és la zona més pròxima al
mas de Sant Llorenç, i el sector 2 està en una zona més baixa i una mica més lluny del mas, vers el sud. En relació
a la distribució espacial de les estructures, aquestes semblen seguir un patró d'assentament diferent ja que pel que
fa a les estructures medievals, es localitzen en l'anomenat Sector 1, pel que fa a les estructures prehistòriques es
centren en el Sector 2. En aquest últim sector, a part de les sitges prehistòriques, ibèriques i tardoantigues i els
retalls tardoantics s'hi documenten també els fonaments d'un vilatge rural, també tardoantic. Pel que fa a la
cronologia del jaciment, el marc és ampli i divers: 9 sitges i 2 fosses de cronologia prehistòrica, 1 sitja ibèrica, 2
sitges tardoromanes, 12 sitges altmedievals, 11 estructures o murs que formen part dels fonaments d'un antic
vilatge tardoromà, 4 enterraments tardoromans i 4 visigòtics, 3 retalls tardoromans de funció indeterminada, 1 rec
d'època baixmedieval, 1 molí fariner medieval i 1 tomba de cronologia indeterminada. Tot i així, encara hi ha

F 132 K02
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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

Masia Sant Llorenç

F 132 K02

estructures pendents d'excavació. El jaciment del Graell és de gran importància tant per la quantitat d'estructures
com per la varietat d'aquestes i l'ampli marc cronològic documentat (des del Bronze inicial fins a època
baixmedieval). La tipologia de les restes localitzades són els fonaments de l'antiga església romànica de Sant
Llorenç de Boada, les estructures del molí fariner de Sant Llorenç d'època medieval, sitges i enterraments de
diverses cronologies, grans retalls tardoromans de funció indeterminada, fonaments d'un possible vilatge rural
tardoromà, i un rec o canal excavat al subsòl.

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. IPAC18501.
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història . Barcelona.Curial.
FRANCÈS, J. (Coord.). (2007). Els Mallols. Un jaciment de la plana del Vallès entre el neolític i l'antiguitat tardana
(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental) .Barcelona .Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans
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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

Monestir de la presentació. Monges Carmelites

F 133 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

CTRA GURB 1
C SAGRADA FAMÍLIA
X= 437759
Y= 4642762

Dades Cadastrals:

7828301DG3472N

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)
Religiós

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

3611 m2
1194 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Monestir de la presentació. Monges Carmelites

F 133 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU195
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

L'entorn immediat de l'edifici està ajardinat i amb horts, i a nivell urbà està envoltatde carrers

DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta quadrada amb un cos annex d'una torre. Els dos tenen coberta de teula àrab a quatre vents.
Les façanes són organitzades per eixos i simètriques, arrebossades i amb elements de pedra artificial.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

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)
És un edifici religiós testimoni d'aquesta tipologia en ple segle XX i que per la ciutat i el lloc que
ocupa a passat a ser gairebé una fita urbana

Elements:

Cal destacar la torre que singularitza l'edifici, com també els arbres que actuen de control visual
entre les diferents parts viàries

Entorn de protecció:

Cal destacar la visibilitat al seu entorn, que en la situació que es troba, es pot dir que articula
l'espai visual de la zona.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
La tanca realitzada amb blocs de formigó desvirtua el conjunt i també l'espai urbà. Caldria actuar
sobre ella.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.
Cal conservar la tanca original en totes aquelles parts que siguin possibles.

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

Denominació

Codi de classificació

Monestir de la presentació. Monges Carmelites
Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat de l'edifici

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

F 133 001

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

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica de Sucre

F 136 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C HISTORIADOR RAMON D'ABADAL I DE VINYALSCodi
5 Postal:
Plànol:
C LLOTJA
X= 437512
Y= 4641972

Dades Cadastrals:

7620011DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
PS+PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
24577
Conservació
BIPPC
Veure la fitxa d'elements
singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEm
Equipament administratiu

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

6420 m2
8352 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Fàbrica de Sucre

F 136 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Rehabilitació és 1990
Època contemporània Segles XlX

EI10
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Industrial
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Pròxim al riu Méder i de la via de comunicació de Vic Barcelona

DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta rectangular amb una façana a tramuntana i l'altra a mig dia. L'edifici és cobert a dues vessants i amb el
carener paral·lel a les façanes més llargues, a les quals s'hi descriuen uns elements de ressalt fets amb totxo i formant
unes motllures verticals i d'altres graonades i disposades de manera inclinada. Les finestres i obertures són d'arc
rebaixat.
Està construïda bàsicament amb totxo sense pintar i bigues de ferro fos, el qual permet la formació de grans naus sense
problemes estructurals.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són fonamentalment simètriques respecte a eixos centrals amb sortints de totxo vist amb alguna
incorporació de ceràmica vidriada
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici construït entre el 1892-93 destinat a fàbrica. Tingué un ús industrial fins el 1970. Es
rehabilità el 1990, destinant-lo a equipament públic administratiu.
L'edifici va ser pensat com a fàbrica de sucre per una societat de Saragossa, per tal d'extreure
aquest producte de la remolatxa. Però el negoci va ser improductiu. Més tard es va convertir en
una fàbrica de pots de sopa i després s'instal·laren diverses indústries.

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)
Valor històric - artístic
És interessant perquè és una peça d'inspiració modernista molt assimilada a la imatge de la
ciutat i per la qualitat de la composició, construcció i definició dels elements arquitectònics.

Elements:

El treball dels diferents elements amb obra vista singularitza l'edifici.

Entorn de protecció:

Cal destacar la disposicó de les seves peces amb forma de L que generen un espai d'entrada i
d'acolliment, i la seva relació amb la xemeneia.

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

Fàbrica de Sucre

F 136 005
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 l'estructuració funcional general i l'estructura portant.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat, l'espai lliure de l'entrada i la relació immediata amb la xemeneia.

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 Sucre

F 136 005

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

Xemeneia del sucre
C. de l'Historiador Raimon d'Abadal i de Vinyals
Modernisme
Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edifici industrial
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Finals del segle XIX

Descripció:
Xemeneia d'obra vista exenta de la construcció principal de base circular. L'entrega entre el pedestal i el fust es
produeix a través d'un cordó també d'obra, és un detall poc usual i que fa elevar els seu valor artístic. La part central
està formada per un esbelt fust circular rematada a la part superior per una corona també circular amb elements de
forja amb forma de semiesfera.
L'aparició de la màquina de vapor porta la construcció i desenvolupament d'una nova tipologia industrial edificatòria,
que ha adquirit amb el temps un valor cultural i patrimonial molt diferent pel que va ser dissenyat: la xemeneia
d'obra vista.
La funció primordial, i que es dedueix de las fonts arxívistiques, fa referència a qüestions higièniques, ja que es
documenten moltes denúncies dels veïns per males olors i pels fums produïts per la falta d'altura de les xemeneies.
La resposta de l'augment d'altura afecta a termes econòmics. Doncs resulta que l'augment de l'altura de la
xemeneia afavoreix el tir de la mateixa i per tant beneficia a la combustió, fent possible la reducció de la quantitat de
combustible necessari per la generació de vapor. Això va provocar que les xemeneies en altura es convertissin en
un estàndard en les fàbriques.
Les primeres xemeneies construides al segle XIX es realitzen amb la imatge i la semblança dels models anglesos i
francesos, degut a la importació de la maquinària i dels enginyers d'aquests paisos.
Actualment és un element que ha passat a ser una imatge de la ciutat i que per tant té 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:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.
Entorn: S'ha de respectar i mantenir l'espai lliure del voltant, entenent-lo com a element exent, i la seva visibilitat des
dels diferents punts

Informació complementària::

EA97

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

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges

F 136 006

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Postal:
C HISTORIADOR RAMON D'ABADAL I DE VINYALSCodi
6,8,10
Plànol:
X= 437595
Y= 4642065

Dades Cadastrals:

7623329DG3472S, 7623328DG3472S, 7623330DG3472S

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 i
de jardins

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3b
Locals a planta baixa i
habitatges a la resta

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

1361 m2
1259 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges

F 136 006

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU196
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Els edificis estan elevats respecte la cota del carrer i es genera un espai previ d'accés als
edificis. Per la part posterior és on es situa el gran jardí.

DESCRIPCIÓ:

Dos edificis de planta rectangular d'estructura de parets de càrrega i coberta de teula àrab a quatre vessants.
Les façanes són arrebossades amb emmarcaments també arrebossats de les obertures i les cantonades.
Entre el mig dels dos edificis és per on s'accedeix al jardí, actuant com si fos una porta d'aquest.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edificis d'habitatges que estan en relació a la zona industrial del Sucre i l'arribada del ferrocarril.
Es deurien construir a finals del segle XIX principis del XX

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)
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És un exemple de l'arquitectura residencial que acompanyava a les grans fàbriques i
acompanyades per espais verds.

Elements:
Entorn de protecció:

La diferència de cota entre el carrer i les edificacions, genera un espai d'accés que actua de
coixí i fa un canvi d'escala entre l'espai urbà i l'espai residencial.

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 i respectar els materials, les
textures i els cormatismes.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la diferència de cota amb el carrer, l'espai previ d'accés i l'arbrat d'aquest

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

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges

F 136 006

espai. Els materials d'aquest espai d'accés es poden millorar i ser més coherents a l'edificiació
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

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

Refugi antiaeri de la Guerra Civil
Carrer de Joan Serrallogna
Popular

F 158 009

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1936-1939

Descripció:
Són dues entrades, actualment tapiadaes, en forma de arc de mig punt fugat amb maó ceràmic i pintat, situades a
la paret mitgera del pati de la finca veïna. Es desconeix l'estat de l'interior del refugi. Se suposa que l'espai del refugi
pròpiament està sota el jardí.
Durant la guerra civil, Vic, com en moltes ciutats catalanes, Vic va construir refugi antiaeris davant els bombardejos
dels avions. Vic va ser bombardejada quatre cops: el 21 de desembre del 1938, 20 de gener del 1939, 25 de gener
de 1939, i la nit de l'1 al 2 de febrer de 1939.
Cal destacar aquestes entrades al refugi pel seu valor històric i testimonial d'uns fets de la ciutat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Recuperació de l'espai per tal de ser interpretable i visitable. Manteniment, conservació i restauració.
Caldria buscar la possible segona entrada des d'algun punt del jardí.
Criteris d'intervenció:
Exterior i interior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i els elements arquitectònics
definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Entorn: Com que és un lloc en transformació, caldria mantenir l'accés directe des del carrer Joan Serralonga i la
relació amb el jardí. En cas de localitzar la segona entrada, caldria fer els possibles perquè es pogués integrar en el
jardí.
Informació complementària::

Actualment hi ha dos testimonis que recorden haver-hi entrat en el temps de la guerra. Recorden que un cop
passada l'entrada, es baixaven unes escales fins arribar a un lloc on hi havia bancs. També recorden que hi havia
una altra entrada, que a dia d'avui no s'ha localitzat.

F 136 006
EA110

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

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDINS DEL CONJUNT D'HABITATGES
c/ de l'Historiador Ramon d'Abadal 6, 8,10

Època:
Estil:
Autor:
Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardins de parcel·la
3.550 m2
espai verd abandonat

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

Molt dolent
Si
No

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Ambiental
espai enjardinat dins trama
urbana

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Espai gran enjardinat actualment molt abandonat. Es conserva un eix central amb alineació d'acàcies, molt
envellides, fet que dóna un cert caràcter i interès al conjunt en tant que espai que lliga diferents edificacions.

VEGATACIÓ:

Arbres:

si, tot molt envellit

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

Robinia pseudoacàcia, acàcia d
Dolent

ELEMENTS:

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

F 136 006
JH37

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

Denominació

Codi de classificació

Conjunt d'habitatges

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Neteja, millora i restauració

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure, procurar paviments permeables, vetllar per un bon drenatge i recuperar la vegetació.

Elements a conservar:

Informació complementària::

F 136 006

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges de Jacint Verdaguer 4

F 148 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C JACINT VERDAGUER 4
RBLA DAVALLADES
X= 438060
Y= 4642333

Dades Cadastrals:

8026543DG3482N

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:

33 m2
180 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 Jacint Verdaguer 4

F 148 004

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Antoni Torner, mestre d'obres
1906
Època contemporània Segles XX

EU197
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici en cantonada i entremitgeres, molt estret, resultat de l'alineació de l'antiga parcel·lació al nou del carrer
Verdaguer. La coberta és de teula àrab a dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana que dóna a la Rambla, és molt estreta, té una composició sobre un eix vertical i segueix els tipus i sistemes
de composciió típics dels mestres d'obres. La façana del carrer de Jacint Verdaguer és totalment dominada per un cos
volat sobre la vorera que es pot justificar pel petit solar que va quedar d'obrir el carrer. La llosana dels balcons és de
pedra, algunes elements de la tribuna són de pedra artificia, les baranes dels balcons tenen barrots de ferro i sobre la
tribuna hi ha forja complexa. Els acabats de la façana són arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Construït en el primer quart del segle XX. El cos principal de la casa és de 1906 però
segurament que la tribuna és posterior.
L'edifici fou construït a conseqüència de l'obertura del carrer de Jacint Verdaguer, entre el1903 i
el 1910.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Coincidint amb el centenari de Jaume Balmes i arrel de la nova ubicació de l'estació de
ferrocarril, es va obrir el carrer Verdaguer, això va suposar l'enderroc d'algunes cases i també
l'església i convent de les Davallades.

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)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
Té un valor de paisatge urbà interessat, sobretot acompant de l'edifici de la Caixa de Pensions,
que és al davant, i és un testimoni de la solució general i dels sistemes constructius utilitzats per
a resoldre uns problemes del solar i d'integració al context.

Elements:

Cal destacar la tribuna amb tots els seus detalls constructius que caracteritza l'edifici i el
singularitza

Entorn de protecció:

La situació urbana dota a l'edifici de molta visibilitat accentuada per la seva galeria que actua
gairebé de fita urbana

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

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 Jacint Verdaguer 4

F 148 004

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.

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

Edifici de la Caixa

F 148 007

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C JACINT VERDAGUER 7
RBLA HOSPITAL 2
X= 438044
Y= 4642305

Dades Cadastrals:

8024509DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+3P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24634
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl i
d'elements singulars

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:

520 m2
1704 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 Caixa

F 148 007

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura del moviment postmodern
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Domingo Verdaguer, arquitecte
1928
Època contemporània Segles XX

EU198
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici de pisos que fa xamfrà entre el c/ Verdaguer i la Rmabla Davallades. Consta de planta baixa i tres pisos.
L'estructura de la planta i de l'alçat són complexes. El portal principal es troba a l'angle que formen els dos carrers,
formant una cúpula a la part superior. La planta baixa i el primer pis són més alts que la resta de l'edificació. Presenta
alguns elements ornamentals d'inspiració clàssica com són alguns frontons semicirculars i columnes corínties.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

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, el material, la textura, l'estructuració funcional
general i l'estructura de suport. Mitjançant un pla de millora, amb la condició d'utilitzar exactament els mateixos
materials, textures, cromatismes i formalització arquitectònica a la façana i també si es resol el problema d'integració
amb la torres, es permetrà una addicció fins a l'alçada permesa del POUM. Aquest pla de millora haurà de ser informat
pel Patronat de la ciutat antiga. Ateses les característiques especials de l'obra, també s'admetran altres solucions
sempre que sigui molt justificada la solució adoptada i s'hi doni la màxima difusió, a més de l'exposició pública que
prescriu la normativa.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Obra de nova planta del 1928 a la qual s'afegí un pis el 1940.
Aquest edifici es troba entre la Rambla, és adir fora l'antic recinte emmurallat, i el c/ Verdaguer
que s'obrí arran de la construcció de l'estació ferrocarril, que s'inaugurà el 1875 i es reformà al
1910.

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)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant per la seva composició, que resol molt bé un problema de lligam de
trama urbana i una imatge molt assimilada pels ciutadans com a representant de l'arquitectura
eclèctica produïda al voltant de 1929, any de l'exposició de Barcelona; i per la qualitat de la
construcció i definició dels elements arquitectònics.

Elements:

Cal destecar tots els elements de la façana i l'accentuació de la conatonada amb la torre que
caracteritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

La situació urbana dota a l'edifici de molta visibilitat accentuada per la seva cantonada acabada
en cúpula que actua gairebé de fita urbana

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 Caixa

F 148 007

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 cromatismes.
Interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura,
l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

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

Edifici de la Caixa

F 148 007

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

Placa a Virrei de Perú
Rambla Hospital 2

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Plaques
BCIL
Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1949

Descripció:
Làpida de marbre amb les inscripcions incises. Se situa al mur de l'edifici de la "Caixa" i es va col·locar en memòria
del Virrei del Perú, nascut a Vic i considerat vigatà il·lustre pel seu retrat col·locat a la Sala de la Columna de
l'Ajuntament de Vic. Aquesta inscripció, acompanyada d'un medalló del virrei i de l'escut de Vic diu: "Gabriel
d'Avilés. 1735-1810. Virrey del Perú. Gobernador Capitan General y Presidente de la Real Audiencia de Lima. Virrey
Gobernador y Capitan General de las provincias del Rio del Plata. Presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires.
Capital General y Presidente de la Real Audiencia y presidente del Reino de Chile. La ciudad de Vich erige esta
memoria a su hijo insigne". 4 de junio de 1949.
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::

Pq 13

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici de la Caixa

F 148 007
AE33

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

Església de Davallades

Ús actual
Ús originari

Edifici de "La Caixa". Habitatges
Edifici religiós, 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:

Cobert integralment

El convent de la PresentacióRambla Hospital, 2
Rambla Hospital, 2 amb C/ Verdaguer, 7
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció de bé:

Descripció específica:
El convent de la Presentació, o de les Davallades, era situat extramurs, a ponent, on ara hi ha l'edifici de "la Caixa" i
a prop també s'hi va ubicar l'antiga biblioteca. Conjunt conventual construit al segle XVII i enrunat als anys 30.
Aquest convent de monges aparegué amb la fundació deixada pel canonge Francesc Llucià de Codina el 3 de
setembre de 1660, deixa els seus béns per a la fundació d'un convent de monges carmelitanes a Barcelona, però
per motius econòmics es va optar per aixecar-lo a Vic. Aquesta petició fou acceptada tres anys després en
designar-se l'emplaçament al cap de les Davallades. Les carmelitanes calçades l'ocuparen el 28 de juny de 1683 en
l'anomenada església de la Mare de Déu de la Presentació que va perdurar fins el 1936. Totes aquestes
construccions s'adaptaren a un pla de dependències conventuals entorn d'un claustre, situades al costat d'una
església d'una sola nau sense capelles laterals, però amb creuer en el cas de les conventuals femenines com les de
Santa Teresa i la de Davallades.
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

Edifici de la Caixa
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.

F 148 007

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges

F 148 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JACINT VERDAGUER 9

Coordenades UTM:

X= 438024
Y= 4642309

Dades Cadastrals:

8024508DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+4P

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
Comerç i habitatge

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

944 m2
3118 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

F 148 009

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Mitjansde segle XX
Època contemporània Segles XX

EU199
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici de gran presència amb coberta de teula àrab en diferents vessants.
Està fortament marcat per la seva simetria, que està reforçada a nivell volumètric.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Construcció de l'edifici de nova planta en el moment que es traça el carrer Jacint Verdaguer. Per
l'aspecte que té, semblaria que és de mitjans del segle XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Coincidint amb el centenari de Jaume Balmes i arrel de la nova ubicació de l'estació de
ferrocarril, es va obrir el carrer Jacint Verdaguer.

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 d'arquitectura de la postguerra amb un posat pretenciós, amb sistemes
constructius del moment.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra artificial, la planta baixa i la simetria que caracteritza i
singularitza l'edifici

Entorn de protecció:
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.

Entorn de protecció:

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges

F 148 009

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 Foruny

F 148 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JACINT VERDAGUER 13

Coordenades UTM:

X= 437996
Y= 4642320

Dades Cadastrals:

8024537DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-2PS+PB+4P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics
BCIL
24637
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3b
Comerç i habitatge

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

563 m2
2968 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Casa Foruny

F 148 013

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Canaleta, arquitecte.
1910
Època contemporània Segles XX

EU200
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Actualment només queda la façana del que havia estat la casa original, que ha quedat integrada a l'edificiació de més
altura i resultat de l'annexió de finques.
L'edifici original era de planta baixa i dos pisos, amb una façana completament simètrica respecte a un eix central. Tots
els elements utilitzats són d'inspiració modernista. L'edifici original quedava rematat per un ràfec inclinat i amb
collsvistos, que avui s'ha perdut.
El basament i la llosana dels balcons són de pedra, les baranes són de ferro forjat complex i també hi ha elements d'obra
vista a la planta baixa i en mènsules i ornaments i també hi ha ceràmica vidriada. L'acabat de façana és arrebossat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Completament simètrica respecte a un eix central. Tots els elements utilitzats són d'inspiració modernista.
L'edifici queda rematat per un ràfec inclinat i amb colls vistos. Materials: El basament i la llosana dels balcons són de
pedra, les baranes són de ferre forjat complex i hi ha obra vista a la planta baixa i en mènsules i ornaments, també hi ha
ceràmica vidriada i l'acabat de façana és arrebossat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La casa original era de nova planta del 1910. Es troba al carrer Verdaguer, que s'obrí arrel de la
construcció de l'estació de ferrocarril l'any 1875 i reformada al 1910.
En la última refroma de principis del segle XXI, va enderrocar l'edifici deixant només la façana

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Coincidint amb el centenari de Jaume Balmes i arrel de la nova ubicació de l'estació de
ferrocarril, es va obrir el carrer jacint Verdaguer

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)
Valor històric - artístic
El que resta de l'edifici continua essent molt interessant per la composició general i la qualitat
dels elements arquitectònics i perquè és una peça modernista ben acabada i conservada que
pot orientar sobre els tipus d'edificació d'habitatges al carrer de Jacint Verdaguer a la primera
fase de la seva construcció.

Elements:

Cal destacar tots els elements d'obra vista i ceràmica vidriada com també les baranes de forja
que caracteritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:
Grau de coherència:

no

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

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

Denominació

Codi de classificació

Casa Foruny

F 148 013

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
En la última intevenció, que només ha deixat en peus la façana original de l'edifici, caldria
incorporar a la mesura que sigui possible, algun element que rematés la façana original en el
punt a on es trobava l'antic ràfec.
Al no haver-hi aquest element es perd la proporció i la hamonia de la façana origial.

Criteris d'intervenció:

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

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

Edifici d'habitatges del c. Jacint Verdaguer 18

F 148 018

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JACINT VERDAGUER 18

Coordenades UTM:

X= 437966
Y= 4642360

Dades Cadastrals:

8026549DG3482N

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)
R3a
Comerç i habitatge

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

527 m2
1704 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. Jacint Verdaguer 18

F 148 018

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU201
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Es desconeix
1910-1930
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici entremitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega amb coberta terrassa a la primera crugia i de teula àrab
a dues vessants a la resta.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façana completament simètrica articulada per una tribuna situada a la central. Al primer pis es situa un balcó relacionat
amb la tribuna, el sogon pis els balcons ja són independents i el tercer pis són finestres. Totes les obertures estan
emmarcades i a nivell de forjats es troben elements de pedra. La façana està rematada per una cornisa i una barana de
barrots de fosa. Els balcons tenen baranes de ferro complexe.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici que per la tipologia devia ser dels primers a construir-se en el carrer Verdaguer

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Coincidint amb el centenari de Jaume Balmes i arrel de la nova ubicació de l'estació de
ferrocarril, es va obrir el carrer Verdaguer

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:

Cal destacar la tribuna amb tots els elements de forja i fusteries que caracteritzen l'edifici i el
singularitzen

Entorn de protecció:
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 recuperar el cromatisme i la textura de la pell de la planta
baixa, que ha estat coberta amb pintura plàstica i desvirtua el conjunt de la façana

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 del c. Jacint Verdaguer 18

F 148 018

els cormatismes.
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 i respectar els materials, la textura
i el cromatisme.
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

Casa Puig

F 148 019

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JACINT VERDAGUER 19

Coordenades UTM:

X= 437932
Y= 4642329

Dades Cadastrals:

8024503DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+4P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24635
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3b
Comerç i habitatge

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

631 m2
3399 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Casa Puig

F 148 019

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Maria Pericas, arquitecte.
1920
Època contemporània Segles XX

EU202
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Casa mitgera de planta baixa i quatre pisos. L'alçada dels pisos decreix de baix a dalt i a la part superior, el capcer, és
pentagonal, i a demés s'hi obre una finestra rectangular que permet l'entrada de llum al cinquè pis. La façana és
completament simètrica i presenta dos portals d'arc de mig punt a la planta baixa, mentre que a nivell del primer pis
sobresurten unes tribunes de forma trapezoïdal. Aquestes discorren de portal a portal i arriben fins al darrer pis. El pisos
són marcats per impostes de pedra així com els portals i les finestres. Hi ha frisos d'estuc que envolten i decoren les
obertures, majoritàriament rectangulars llevat les centrals del primer i quart pis.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La casa Puig s'acabà d'edificar l'any 1920. Per aquesta època en Pericas ja coneix l'arquitectura
anglesa i romana. Comença adquirir un llenguatge propi integrat dins els corrents europeus.
Abandona l'estètica noucentista per anar a una nova línea clarament racionalista.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Coincidint amb el centenari de Jaume Balmes i arrel de la nova ubicació de l'estació de
ferrocarril, es va obrir el carrer Verdaguer

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 per la qualitat de la seva composició, la definició i l'ús dels elements
arquitectònics; per la importància que té com a mostra molt significativa del noucentisme a Vic, i
de l'arquitecte Josep Maria Pericas; i pel tipus de façana, que s'inaugura amb l'edifici i serà molt
significatiu, fou imitat sobretot per l'arquitecte Manuel Gausa.

Elements:

Cal destacar les tribunes, la composició, els esgrafiats la planta baixa, tots els de la façana,
inclosa la fusteria que caractaritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:
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 Puig
Criteris d'intervenció:

F 148 019
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i a l'escala, el
soterrani i els elements comuns, el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura
i el cromatisme. S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, el material i la textura
de la resta.

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

Casa Illa i Galeries Montseny

F 148 020

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JACINT VERDAGUER 20

Coordenades UTM:

X= 437953
Y= 4642365

Dades Cadastrals:

8026550DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+4

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
43538
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3a
Comerç i habitatge

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

631 m2
3399 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Casa Illa i Galeries Montseny

F 148 020

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU203
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Comerç i residencial
Regular

Josep Maria Pericas, arquitecte.
1926
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un immoble entre mitgeres de planta baixa i dos pisos emplaçat al fons d'unes galeries comercials que són en
un edifici també entre mitgeres de planta baixa i dos pisos que dóna al carrer Jacint Verdaguer.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Està ordenada més o menys segons uns eixos verticals. Utilitza una gran quantitat d'elements
arquitectònics històrics i defineix els sistemes constructius. Materials: Diferents elements (columnes, dentells, sòcols...)
són de pedra tallada, hi ha baranes de ferro forjat, ceràmica vidriada en el ràfec, que és horitzontal i amb colls de fusta
vistos i acabats de façana amb obra vista. Elements arquitectònics a destacar: Tots els de la façana, per la seva
singularitat. Conservació de la façana: En general, bona
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici de nova planta de 1926 al final d'unes galeries comercials.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Coincidint amb el centenari de Jaume Balmes i arrel de la nova ubicació de l'estació de
ferrocarril, es va obrir el carrer Verdaguer

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'obra sigui peculiar en el sentit estilístic, sobretot si tenim en compte l'any de la seva
construcció (1926), és interessant per la seva qualitat i la definició dels elements arquitectònics
que té i perquè és una obra singular de l'arquitecte vigatà Josep Maria Pericas.

Elements:

Cal destacar els elements de façana del carrer Verdaguer, els pas de les galeries amb les seves
fusteries, el pati interior que articula les dues parts, els elements de pedra, ceràmica i fusta de la
casa posterior que caracteritzen l'edifici i el singulartizen

Entorn de protecció:
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 Illa i Galeries Montseny

F 148 020

Consolidació

Criteris d'intervenció:

A la façana que dóna al carrer de Jacint Verdaguer.
Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, les textures i el cromatisme de les arcades
que donen accés a les galeries.
A les galeries comercials:
Interior: S'ha de mantenir el volum i s'ha de respectar la formalització arquitectònica, els
materials, la textura i el cromatisme.
A l'edifici que dóna al pati interior i al terrat que l'hi dóna accés:
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, els materials, la textura, el
cromatisme, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.

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

Can Sendra

F 148 023

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C JACINT VERDAGUER 23
C BISBE MORGADES
X= 437902
Y= 4642331

Dades Cadastrals:

8024501DG3482S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PS+PB+4

Altres noms:

Casa Bofill

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)
R3a
En desús

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

312 m2
1499 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Can Sendra

F 148 023

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep M. Pericas, arquitecte
1926
Època contemporània Segles XX

EI11
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Habitatge/industrial
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Fàbrica situada al carrer Morgades el qual fou l'antic camí del gasòmetre i circumvalació, i forma
part del conjunt històric del nou eix d'obertura de la ciutat cap al ferrocarril

DESCRIPCIÓ:

Edifici situat en cantonada de planta rectangular amb un vèrtex escairat seguint l'alineació del carrer. La coberta és de
teula àrab a tres vessants. Consta de planta baixa i quatre pisos, en el que es diferencia el primer pis, i per la diferència
de cotes dels carrers apareix un semisoterrani.
Per la part posterior s'hi adhereix un cos d'una sola planta.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i arrebossades organitzades per eixos, amb el tradicional gradient de les obertures. La façana
principal està situada en la cantonada i és completament simètrica a un eix central. La porta d'entrada és l'únic element
que distorsiona aquesta simetria. La planta primera es situa sobre aquest eix una tribuna que estableix diàleg una
finestra de grans dimensions en la planta baixa. A l'altura dels forjats es distingeix una petita cornissa. Els ampits són de
ceràmica verda vidriada. El corornament és de ràfec de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici va ser inicialment projectat per ser habitatges, però mai va arribar-ho a ser. Inicialment
va acollir la fàbrica de llonganissa Bofill i a partir de 1978 es va convertir amb la fàbrica de
llonganissa Sendra.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

L'arribada del ferrocarril i la seva situació final va condicionar molts emplaçaments de les noves
fàbriques o la reubicació d'altres.
La nova línia del ferrocarril anava de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses per la necessitat
de transport de les mines d'Ogassa i Surroca. El projecte es va fer realitat el 1854, amb la
inauguració del tram Barcelona-Granollers, i fins el 1864 no es va iniciar el tram fins a Sant Joan
de les Abadesses, però una nova llei va interrompre les obres fins el 1870.
La primera estació de tren estava ubicada al final del carrer dels Estudis (actual carrer Dr.
Junyent) i es va inaugurar el 1875. Aviat es va veure la necessitat d'eixemplar l'estació de Vic ja
que les vies d'accés eren insuficients. Amb el projecte d'obertura del carrer Verdaguer, arran
dels actes del centenari del naixement de Balmes, es va fer realitat el propòsit de de modificar
l'estació, inaugurada el 1910.

Valor sociocultural:

L'origen de la Casa Sendra es troba a l'any 1849 quan Maria Anna Vilar, vídua de Josep Sendra,
instal·la un obrador (amb espais d’assecatge annexos i venda al públic) al número 18 del carrer
de Gurb de Vic. Sota la denominació Viuda de José Sendra. D’aquesta manera comença la
nissaga d’un estil d’elaboració propi que busca l’excel·lència del producte.
La llonganissa Sendra esdevé ràpidament un èxit gastronòmic i, fruit d’aquesta popularitat, l’any
1895 es trasllada l’obrador al número 11 de la Rambla dels Montcada de Vic, a un espai que
permetrà fer front a la demanda creixent. La família Sendra s’instal·la en un edifici alt i estret, on
el primer pis es converteix en la residència de la família, mentre que la resta d’espais es
destinen a l’assecatge. La botiga és a peu de carrer. L’expansió es completa poc després, amb
l’adquisició d’una finca adjacent per a ampliar els espais d’assecatge. L’any 1917, després de la
mort de Josep Sendra, Joaquima de Más Nadal agafa les regnes del negoci per continuar la
tradició.
És el fill de la Joaquima, Joan Sendra, que preserva la nissaga familiar i assegura la seva
continuïtat quan en jubilar-se, cedeix el negoci a Pau Arboix Pujol, un empresari reconegut del
sector de l’embotit i propietari de la prestigiosa marca Bofill. El 1978 es registra el logotip actual
amb medalla Casa Sendra i, un any després, tota la producció canvia d’ubicació i es trasllada al

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

Denominació

Codi de classificació

Can Sendra

F 148 023
carrer Jacint Verdaguer de Vic, on hi ha la fàbrica que elabora Llonganissa Bofill, una marca
originària de 1890.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És un edifici interessant com a vestigi del passat industrial d'aquesta zona de la ciutat i com a
testimoni d'un símbol per la ciutat com és la fabricació de llangonissa.

Elements:

Cal destacar la senzillesa i la humilitat de la construcció, com també la ceràmica vitrificada i
l'element de la tribuna que caracteritzen l'edifici i realça la cantonada.
La proporció de les fusteries estableix amb les diferents parts de l'edifici dotant-lo de verticalitat.

Entorn de protecció:
Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
En cas que s'hi estableixi l'ús residencial, tal com havia estat pensat en el projecte original, es
considera que es rehabilitarà tot l'interior, i la conservació, restauració i consolidació afectarà
només en la part exterior.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el
cromatisme.
El cos d'una sola planta de la part posterior de la finca no està afectada per aquests criteris i
podrà augmentar el seu volum.
En cas de la necessitat de noves obertures i de la modificació del cos posterior, caldrà presentar
una proposta al Patronat de la Ciutat Antiga, i que sigui aprovada favorablement per aquest.

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

Edifici d'habitatges del c. Jacint Verdaguer 31

F 148 031

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JACINT VERDAGUER 31

Coordenades UTM:

X= 437811
Y= 4642351

Dades Cadastrals:

7925702DG3472N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+3P

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)
R3a
Comerç i habitatge

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

1015 m2
1735 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. Jacint Verdaguer 31

F 148 031

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU204
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Bo

Es desconeix
Amb transformacions diverses
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici de rectangular de planta baixa, dos pisos amb una tercera planta reculada de la façana principal, amb coberta de
teula àrab a dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és completament simètrica amb i composada per eixos verticals que estan reforçats per elements de pedra a
mode de pilastres que estableixen un ritme. Les obertures estan emmarcarcades per elements de pedra que uneixen les
obertures de planta primera i segona. La planta baixa és tota ella de pedra establint un basament, i la façana està
rematada per un ràfec pla suspès per unes mènsules de pedra. L'cabat de façana és d'obra vista. Els balcons tenen
baranes de ferro complexe
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Coincidint amb el centenari de Jaume Balmes i arrel de la nova ubicació de l'estació de
ferrocarril, es va obrir el carrer Verdaguer

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:

Cal destacar tots els elements de pedra, els elements de manyaria treballada i el ràfec que
caracteritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:
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 del c. Jacint Verdaguer 31

F 148 031

els cormatismes.
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 i respectar els materials, la textura
i el cromatisme.
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

Edifici d'habitatges del c. Jacint Verdaguer 36

F 148 036

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JACINT VERDAGUER 36

Coordenades UTM:

X= 437812
Y= 4642390

Dades Cadastrals:

7926708DG3472N

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
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3a
Comerç i habitatge

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

226 m2
725 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del c. Jacint Verdaguer 36

F 148 036

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU205
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta baixa i tres pisos entre mitgeres, d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de terrassa a la
primera crugia i de teula àrab a dues vessants a la resta.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana està organitzada a partir de dos eixos, un de principal a on es situa la galeria, i un altre de secundari on es
situen els balcons. la galeria està treballada amb elements de pedra i l'acabat de façana és arrebossat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Coincidint amb el centenari de Jaume Balmes i arrel de la nova ubicació de l'estació de
ferrocarril, es va obrir el carrer Verdaguer

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 testimoni del conjunt històric arquitectònic que es va generar a conseqüència de l'obertura
del carrer Verdaguer

Elements:

Cal destacar la tribuna, les fusteries originals i els elements de manyaria que caracteritzen i
singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:
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 i la incorporacio de persianes enrotllables a la galeria
distorciona el conjunt de la façana. A la mesura que sigui possible caldria millorar-ho i
integrar-ho amb criteris més coherents a la façana original.
El cobert situat al terrat caldria treballar-lo amb materials més coherents a la tipologia
constructiva de l'edifici.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitatges del c. Jacint Verdaguer 36
Criteris d'intervenció:

F 148 036

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes, també les fusteries.
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 i respectar els materials, la textura
i el cromatisme.

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

Varis Elements

F 149 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PARC JAUME BALMES s/n

Coordenades UTM:

X= 438140
Y= 4641893

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Documental
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVu

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.5 - O08.5

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

Denominació

Codi de classificació

Varis Elements

F 149 000

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

Monument a Jaume Balmes
Parc Jaume Balmes

Nicolau Borrell
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Elements escultòrics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Escultura realitzada el 1949, per encàrrec de l'Ajuntament de Vic amb motiu del centenari de la mort del filòsof.
Primer emplaçat a la Plaça de Don Miquel de Clariana i traslladat al lloc actual l'any 1955.

Descripció:
Sobre un pedestal de pedra i protegit per un frontal llis de pedra, realitzat per Baladrich Arola, es disposa la figura
de bronze de Jaume Balmes a cos sencer i assegut.
Té el sentit de la inalterabilitat que han de tenir els monuments dedicats a personatges rellevants, les idees canvien
però els monuments queden. És el cas d'aquest monument que inspira respecte, pel recurs de provocar per mitjà
del pedestal i del marc arquitectònic l'efecte distanciador necessari per crear la imatge d'una personatge important.
Està disposat en una escenografia molt austera conformada per un pedestal i un frontal de pedra que regulen
l'escala i protegeixen l'escultura. Balmes està en actitud pròpìa d'una persona reflexiva, en repòs; el rostre evita la
frontalitat en benefici d'una major mobilitat i per ressaltar millor el perfil. Els plecs de la roba donen plasticitat a la
imatge. Amb un domini del volum i dels mitjans de representació escultòrica, el monument, a més de la seva funció
de conservar la memòria ciutadana sobre el personatge i retre-li permanent homenatge, dignifica el lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conversvació 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::

EE04
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Denominació

Codi de classificació

Varis Elements

F 149 000

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

Antiga sèquia dels horts
Parc de Jaume Balmes
Popular
Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Elements específics significatius
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Segle XVIII

Descripció:
Tram soterrat d'una antiga sèquia del segle XVIII que regava els horts de la part del darrere de Sant Domènech.
El tram que es pot recórrer actualment és d'uns 95m de llarg i desemboca al riu Méder a l'altura del pont de la Pista
amb una gran obertura al mur de contenció. La sèquia estar construïda amb còdols de riu i morter de calç, en les
parets laterals. La volta superior es deuria construir per cobrir la sèquia en el moment que es va voler anivellar
l'actual Parc Balmes.
Tal com es pot obesrvar en el plànol del terme de 1813, aquest tram de sèquia pertanyia a l'antic rec i sèquia que
provenia de la resclosa del riu Méder situada a la Guixa, sobre la font del ferro. Aquest rec és el que alimentava al
molí d'en Roig, el de Sant Llorenç, el del Graell, diverses hortes, circulava paral·lel a la muralla del Morbo en entrar
a la part urbana, fins a desembocar al riu Méder.
És important per la seva singularitat, pel seu valor històric, però sobretot perquè és un testimoni d'una activitat
agrícola i productiva, vital per la ciutat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

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

Criteris d'intervenció:
Exterior i interior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i els elements arquitectònics
definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Caldria adeqüar l'espai per tal que fos interpretable i visitable.

Informació complementària::

EA112
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AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Varis Elements

F 149 000

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

Parc Balmes

Ús actual
Ús originari

Via pública
Molí d'en Prat, convertit en
passeig

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc inundabilitat
Desconegut, i no excavat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

ZA65

Continuació Prat de la Riera
indeterminat

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
El 1754 es terraplenà el terreny del Molí d'en Prat, ara Parc Balmes. Tot aquest espai es convertí en el Prat de la
Riera, que esdevingué el passeig de Vic. "Lo dit Para de la Riera és lo deliciós passeig de Vich (...) adornat de
caminals, padrissos, arbres frondosos. Passeig est de la gent en dias de festa y sèurer en dits padrissos a l'hivern
per pèndrer lo sol en dias serens y, en estiu, per pèndrer la fresca post lo sol, seguint a est paret ab assientos y
llargas o respaldos de ferro, venint frente los claustros de la Iglesia Cathedral y Palacio del Sr. Bisbe fins a entrar a
la ciutat per un de sos portals (...)". BARÓ DE MALDÀ (1808). El Parc Balmes es reomple el 1869 amb runes
d'edificis urbans. Zona important d'accés a la ciutat des d'època moderna i espai on s'havien realitzat importants
activitats de tipus econòmic.
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

Varis Elements
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. (1869). La Pàtria n.70 Vic (22.12.1869) p.3-4. BARÓ DE MALDÀ (1808). Exili de Barcelona i Viatge a Vic.
Calaix de Sastre. Edició a cura de Vicenç Pascual i Carme Rubio. Barcelona p.90 JUNYENT, E (1976). La ciutat de
Vic i la seva història. Barcelona. P. 267. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla
Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 113.

F 149 000

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

Denominació

Codi de classificació

Varis Elements

F 149 000
A02

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Ginkgo (I i II) del Parc Jaume Balmes

Coordenades UTM:

X= 438139

Casc urbà. Es troba situat al Parc Jaume Balmes molt a prop de la placeta central, on hi ha el
monument a Jaume Balmes.
Y= 4641908

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:
Es troben a la part més central del Parc Jaume Balmes, a certa distància de les cases, totalment envoltats per
plàtans.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Ginkgo
Ginkgo biloba
Ginkgoàcies

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

16m//14m
1,65m//1,40m
0,52m//0,44m
2,50m//1,80m
12-17m//10-12m

Alçada de la primera ramificació:
3,5m//4m
Nombre de branques de la primera ramificació:
ramificacions laterals// ramificacions laterals.
Comentaris:
El ginkgo és una espècie d’origen xinès, actualment és desconegut en estat silvestre. Aquest dos exemplars han
assolit una bona mida que els converteix en uns dels arbres més importants de l’arbrat urbà del municipi. En el lloc
d’origen els ginkgos plantats en els jardins d’alguns santuaris assoleixen mides molt més importants. Però, a
Catalunya l’exemplar més destacable, protegit com a arbre d’interès local, es troba als jardins de la Universitat de
Barcelona, i tot i superar aquest de llarg en alçada (fa 27m), té una volta de canó sensiblement inferior al nostre peu
masculí (fa 1,34m).
En aquest cas hem catalogat els dos arbres, per la peculiaritat de que són mascle i femella. El mascle és més gran,
però la femella afegeix la curiositat que normalment no es planta en nuclis urbans. Això es deu a que la femella fa
unes llavors molt pudentes que poden molestar als veïns. Plantar aquests arbres en parella està fet, sota el nostre
punt de vista, amb bon criteri perquè es tracta d’una espècie dioica. La coloració groga de les fulles al final de la
tardor el fa molt atractiu. Es diu d’aquests arbres que són autèntics “fòssils vivents” perquè no tenen parents vius i
els que s’han trobat en estat fòssil daten del Permià, fa uns 280 milions 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

Codi de classificació

Varis Elements

F 149 000
D01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Plàtans del Parc Jaume Balmes

Coordenades UTM:

X= 438145

Casc Urbà. Es troben al voltant del Parc Jaume Balmes, situat al final del passeig de la
Generalitat.
Y= 4641957

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 envoltant un parc enjardinat, a dintre hi ha una font i una escultura a Jaume Balmes. És un lloc molt
popular i transitat, conegut per tots i totes les vigatanes.

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:

15-16m
Uns 20 exemplars passen dels 2m de volta de canó.
La majoria entre 3 i 4m

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Els exemplars han pogut desenvolupar una capçada destacable ja que l’enforcadura està per sobre els 4m
aproximadament. Fins fa nou anys aquests plàtans s’havien esporgat d’una manera dràstica, després, es van
començar a recuperar les formes menys arquitecturitzades. Estan en un lloc de pas que a l’estiu, gràcies a l’ombra
que ens proporcionen, molta gent aprofita per poder passejar.
A principis del segle XX i va haver la moda de plantar plàtans a les rambles, jardins i passejos. Vic no en va ser pas
una excepció i moltes de les fileres de plàtans que hi trobem són d’aquella època i per tant voregen el centenar
d’anys.
Una de les primeres informacions que es té sobre aquests arbres, és un document de l’any 1947 que explica que
varen ser plantats en una data remota i que ja tenien un notable desenvolupament.
Es conserva un dictamen de l’any 1953, demanant que en l’època més favorable per la plantació siguin renovats
uns 10 arbres i 6 arbustos del Parc Jaume Balmes.
Aquest parc, és un lloc molt emblemàtic de Vic ja que es va fer per subscripció voluntària popular. Cap els anys 50
l’ajuntament de Vic vivia una crisi econòmica. El seu alcalde Don Jose Mª Costa Velasco, veia que calia fer
urgentment una via de comunicació del centre amb les noves i àmplies vies que s’havien construït, que els
permetés una ordenació urbana. Així mateix, calia un espai verd que fos el pulmó de la ciutat. No era possible que
dels pressupostos municipals en surtis els diners per la seva construcció. L’alcalde va demanar els vilatans que
aportessin donatius per la seva construcció Aquesta demanda la feia sortint constantment al diari Ausona, (des del
març fins al juny de l’any 1955) i fins i tot per la radio de la ciutat. La gent de Vic es va llençar a fer generoses
aportacions. Sentien aquell parc com una cosa molt seva. L’Ausona publicava constantment informació de les obres
del parc i llistes amb els donatius fets. Finalment el diumenge 3 de juliol de 1955 a la una del migdia és va fer la
inauguració solemne del Parc Jaume Balmes (en record el filòsof vigatà). El parc va passar a ser un lloc molt
habitual a l’hora de passejar i descansar de tots el vigatans.
Els plàtans fa uns anys van rebre una plaga d’estols d’estornells que va dificultar l’ús lúdic del parc, per l’excés de
soroll i d’excrements de la zona. Actualment el problema es veu minimitzat per una neteja setmanal amb aigua a
pressió del mobiliari urbà i per uns emissors de sons d’altres ocells per a foragitar els estornells.

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:
Segons normativa vigent.

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

Informació complementària::

Codi de classificació

F 149 000

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: CONVENT I ESGLÉSIA DE SANT JOSEP

F 150 011

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JAUME I EL CONQUERIDOR 11

Coordenades UTM:

X= 438295
Y= 4642624

Dades Cadastrals:

8428119DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
BCIL
Conservació
Veure subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEd

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
C02.1 - O08.1

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: CONVENT I ESGLÉSIA DE SANT JOSEP

F 150 011
AE34

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

Convent i església de Sant Josep

Ús actual
Ús originari

Varis i serveis
Convent amb claustre i
església

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible

Estat de conservació:

Destruït parcialment

C/ Jaume I el Conqueridor, 11

Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció de bé:

Descripció específica:
Els carmelitans descalços s'establiren a Vic amb motiu d'una deixa, el 1642. Ocuparen una casa del carrer Manlleu.
El 1663 es posà la primera pedra d'un nou convent i el 1680 de la nova església, consagrada el 1696. Fou suprimit
el 1835 i els seus béns es van posar a la venda. L'església es va enderrocar i el convent es va utilitzar d'escola. El
claustre es va traslladar i ara es conserva adossat a l'església de Santa Magdalena de Conangle. Es van fer
rehabilitacions el 1909 i posteriorment. Es va trobar una lauda sepulcral del segle XVII. Les fonts documentals ens
permeten saber que el 1663 es posa la primera pedra del convent. Aquest no s'acabà fins 16 anys més tard, el 1679
moment en què es dóna per conclosa l'obra. Un any més tard, el 1680 s'inicien les obres de l'església. I, 16 anys
més tard, es procedeix a la inauguració del convent. La decadència d'aquesta infraestructura es documenta el 1838,
moment en el qual el convent restà en runes fins a desaparèixer. Es té notícia que el 1875 l'edifici es destina a
col·legi de segon ensenyament. I més tard, el 1909, en una reforma per obres es troba una lauda sepulcral. Es
conserva al Museu Episcopal de Vic.
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

Subsòl: CONVENT I ESGLÉSIA DE SANT JOSEP
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Aplicació de la normativa vigent

Criteris d'intervenció:
Entorn inmediat

Informació complementària::

"JUNYENT, E. (1958-1960). ""El convento de Carmelitas deescalzos de Vich"". Ausa III. Vic p.91-97 JUNYENT, E.
(1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.231, 234, 306, 235. Gazeta Vigatana. Vic (16.8.1904) p. 453
AEV Gazeta Vigatana. Vic (4.9.1905) p. 353 AEV Gazeta Vigatana. Vic. N.73 (22.8.1906) AEV PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 71."

F 150 011

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

Denominació

Codi de classificació

Escola de Sant Miquel dels Sants

F 150 019

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JAUME I EL CONQUERIDOR 19

Coordenades UTM:

X= 438391
Y= 4642576

Dades Cadastrals:

8527106DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24515
Parcial
BIPCC
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEd
Escolar

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

2513 m2
1446 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Escola de Sant Miquel dels Sants

F 150 019

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Maria Pericas, arquitecte.
1932
Època contemporània Segles XX

EU206
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Escolar
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

scola de Sant Miquel dels Sants. Edifici de planta rectangular coberta a quatre vessants. La façana es troba orientada a
migdia. A la part esquerra i dins del recinte del jardí que envolta l'escola es fa visible una nova construcció que segueix
força les característiques de la part antiga, la part baixa de la qual presenta un fris de pedra picada. Al damunt s'hi obren
unes finestres d'arc de mig punt amb estuc i a la part superior són rectangulars. A la part central on hi ha un portal al
qual s'accedeix mitjançant uns graons i el sostre de l'edifici forma un espai obert de forma pentagonal que protegeix el
portal d'entrada el qual és d'arc de forma pentagonal que protegeix el portal d'entrada, el qual és d'arc de mig punt amb
un escut al damunt de pedra. Aquest espai és decorat amb estuc en el qual s'hi dibuixen formes geomètriques.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és completament simètrica respecte a un eix central que ve reforçat per un entrant i per la forma de la teulada.
Totes dues plantes són diferenciades pel tipus d'obertures. L'edifici queda coronat per un ràfec horitzontal i amb colls
vistos. Els sòcols i alguns elements arquitectònics són de pedra natural i els acabats de façana són estucats i esgrafiats
amb foc.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

És una escola nacional coneguda també per Sant Miquel Vell per comparança amb l'escola
privada que es troba al mateix carrer i que es coneix també per Sant Miquel dels Sants.
Edifici de nova planta del 1933

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

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)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant per la seva composició volumètrica i la definició dels elements
arquitectònics utilitzats. És una mostra remarcable, junt amb el grup escolar Jaume Balmes de
l'arquitectura noucentista de l'arquitecte vigatà Josep Maria Pericas.

Elements:

Cal destacar la simetria, les arcades, el ràfec, el porxo d'entrada i els esgrafiats que
caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'edifici recula respecte l'alineació del carrer de manera que es genera un espai previ d'accés.

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

Escola de Sant Miquel dels Sants

F 150 019

Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A la part original 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 i l'estructuració funcional
general i s'ha de mantenir l'estructura de suport.

Entorn de protecció:

Als espais de davant de les façanes que resten de la part original de l'edifici, s'ha de mantenir la
visibilitat total del mateix.

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

Escola de Sant Miquel dels Sants
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Escut
Carrer de Jaume I el Conqueridor, 19
Noucentista
Josep Ma Pericas (arquitecte 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:
1934

Descripció:
L'escut de Vic de forma oval amb el camper de divisió quarterada on es representen les creus i les gules. Està situat
damunt d'una targeta que imita els rotlles de pergamí, dels quals pengen fruites Els acompanyaments estan
configurats per dos nens esculpits en alt relleu i vestits de col.legials amb llibres i carteres. Un llegeix recolzat als
rotlles de pergamí amb la cama creuada i l'altre mira de cara.
Cal destacar l'excel.lent treball escultòric i la mesura ornamental. Es detecta aquell esperit noucentista per fer les
coses ben fetes i deixar-les ben acabades. El conjunt escultòric es presenta com un esdeveniment cívic. Essent la
porta d'entrada a un col.legi, els nens esdevenen el millor indicador representats amb naturalitat, tot fent el que els
pertoca, llegir, alhora, que salvaguarden l'escut de la seva ciutat (aquesta escola no era religiosa). Aquests nens
mostren una iconografia característica del noucentisme, destinada a posar de manifest la civilitat a través del món
infantil que es tracta amb un gran privilegi perquè es considera que són els nens els dipositaris de les perspectives
de futur. Per això se'ls plasma jugant o bé estudiant. També hi ha fruits que simbolitzen prosperitat i abundància. El
conjunt té el valor afegit de formar part d'un edifici de l'arquitecte Josep M. Pericas.
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::

F 150 019
Es55

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

Denominació

Codi de classificació

Estació de ferrocarril

F 158 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C JOAN DE SERRALLONGA
PL ESTACIÓ
X= 437724
Y= 4642388

Dades Cadastrals:

7725001DG3472N

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
24569
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SFe
Servei a via de comunicació

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

29599 m2
4382 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Estació de ferrocarril

F 158 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Eclectisisme

EU207
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Servei a via de comunicació
Dolent

1910
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

L'edifici té una gran plaça al davant i està acompanyada d'una avinguda de forma tangencial, i
l'eix del carrer Verdaguer des de la Plaça Major

DESCRIPCIÓ:

Edifici civil que consta de planta baixa i primer pis. Presenta una estructura marcadament horitzontal i simètrica. A la part
baixa s'hi obren diversos portals els quals tenen un arc escarser, les finestres del primer pis presenten els cantons
arrodonits. Els pisos son separats per cornises i els murs presenten pilastres. Al centre de l'edificació hi ha un frontó
semicircular amb pilars estriats i acabats en formes vegetals. A cada un dels quatre pilars hi ha l'escut de Vic. Al centre
del timpà hi ha un rellotge.
Es construïda amb pedra artificial, ferro fos i arrebossada i pintada al damunt. Ha estat restaurada recentment.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central. Les obertures s'ordenen marcant eixos verticals. L'edifici queda rematat
per una cornisa de la qual la part central té ornaments.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La primera estació fou construïda el 1875 i estava situada al final del carrer Doctor Junyent, per
falta d'espai de les mercaderies es va projectar una nova estació que és l'actual data de 1910.
Es va situar al final del nou eix del carrer Verdaguer coincidint amb el centenari de Jaume
Balmes
Amb el soterrament de les vies del tren, l'estació ha estat transformada i convertida en la primera
planta amb hotel.
En aquesta transformació es va perdre la tanca perimetral i el porxo posterior amb pilars de fosa.
Els dos elements dotaven d'un caracter molt fort a l'edifici

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

A darreries del S.XIX el tren es prolongava de Granollers a Sant Joan de les Abadesses per tal
d'explotar les mines de carbó de Surroca. El comerç vigatà tenia por que el pas dels ferrocarrils
ensorrés els mercats de manera que procuraren allunyar l'estació del clos emmurallat de la
ciutat situant-la cap a ponent. La nova estació fou beneïda el 8 de juliol de 1875, el primer tren
arribà a primers de setembre de l'any següent.
Anys més tard el 1903 es projectà un carrer que comuniqués l'estació de ferrocarril amb el
centre de la ciutat, es va modificar i ampliar l'estació quedant com es conserva encara avui. El
nou carrer, anomenat Verdaguer, i la nova estació s'inauguraren el 1910.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Autenticitat de l'element
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
És notable com a testimoni de l'arquitectura civil oficial de l'època amb clares influències
centreeuropees.

Elements:

Cal destacar la seva contundència volumètrica, la seva simetria, la gran cornisa amb el remat
dels pilars, l'escut i el rellotge que caracteritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

La situació que ocupa, com a final del carrer Verdaguer i amb la gran plaça converteix a l'edifici

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

Denominació

Codi de classificació

Estació de ferrocarril

F 158 000

com una fita a la ciutat, amb una gran visibilitat
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 i la textura i s'ha
de respectar el cromatisme.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici.

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

Refugi antiaeri de la Guerra Civil

F 158 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C JOAN DE SERRALLONGA 9

Coordenades UTM:

X= 437630
Y= 4642141

Dades Cadastrals:

7623306DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
0

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics
BCIL
Conservació
Fitxa relacionada: F 136 006

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3e
Sense ús

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:

620 m2
-

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

Denominació

Codi de classificació

Refugi antiaeri de la Guerra Civil

F 158 009

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:
Arquitectura popular - tradicional
Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EA111
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Refugi
Regular

Sense autor
Època contemporània Segles XX
1936-1939

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Es troben situats sota terra, segurament sota el jardí de la finca veïna. El seu accés era des del
carrer Joan Serrallonga.

DESCRIPCIÓ:

Són dues entrades, actualment tapiadaes, en forma de arc de mig punt fugat amb maó ceràmic i pintat, situades a la
paret mitgera del pati de la finca veïna. Es desconeix l'estat de l'interior del refugi. Se suposa que l'espai del refugi
pròpiament està sota el jardí.
Durant la guerra civil, Vic, com en moltes ciutats catalanes, Vic va construir refugi antiaeris davant els bombardejos dels
avions. Vic va ser bombardejada quatre cops: el 21 de desembre del 1938, 20 de gener del 1939, 25 de gener de 1939, i
la nit de l'1 al 2 de febrer de 1939.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Són construïts durant la Guerra Civil, entre el 1936 i 1939. Acabada la guerra es deurien tapiar.

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'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)
Cal destacar aquestes entrades al refugi pel seu valor històric i testimonial d'uns fets de la ciutat.

Elements:

Caldria valorar l'estat del seu interior.

Entorn de protecció:

Cal destacar la relació des del carrer Joan Serrallonga, des d'on tenien accés al refugi els veïns
del barri del Surcre.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Recuperació de l'espai per tal de ser interpretable i visitable. Caldria buscar la possible segona
entrada des d'algun punt del jardí. I també caldria obrir les portes tapiades i valorar l'estat del
seu interior.

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i els

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

Denominació

Codi de classificació

Refugi antiaeri de la Guerra Civil

F 158 009

elements arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Entorn de protecció:

Entorn: Com que és un lloc en transformació, caldria mantenir l'accés directe des del carrer Joan
Serralonga i la relació amb el jardí. En cas de localitzar la segona entrada, caldria fer els
possibles perquè es pogués integrar en el jardí.

Usos permesos:

Espai d'interpretació dels fets històrics

Usos prohibits:

Qualsevol ús que entri en contradicció amb la possiblitat de ser visitat i interpretar l'ús original pel

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

Denominació

Codi de classificació

La Central

F 214 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA MANLLEU s/n

Coordenades UTM:

X= 438207
Y= 4642764

Dades Cadastrals:

8230523DG3483S

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
PB+2P

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)
SEc
Equipament públic

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

643 m2
675 m2

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

Denominació

Codi de classificació

La Central

F 214 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Noucentista

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep Mª Pericas, arquitecte
Aproximadament 1928
Època contemporània Segles XX

EI12
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Industrial
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Estava situat en la circumvalació de la ciutat del segle d'incis del XX

DESCRIPCIÓ:

Edifici que formava part del conjunt d'instal·lacions de l'empresa Energia Elèctrica del Ter, amb l'estructura tradicional de
parets de càrrega i arcs funiculars. Està coberta amb peces que imiten la pissarra a dues vessants.
Està formada per un cos principal d'una sola planta de gran volum, i un cos annex amb diverses plantes. En la
rehabilitació del 2007 es va afegir el cos de l'ascensor i el cos del vestíbul
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són plantes i fonamentalment simètriques, acabades amb arrebossats i algun element de pedra.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici es va construir pel voltant del 1928. El 2007 es va rehabilitar.

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)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
Valor històric - artístic
És important per la seva qualitat artística i arquitectònica, també és un conjunt interessant com a
vestigi del passat industrial d'aquesta zona de la ciutat.

Elements:

Cal destacar els arcs interiors, el material i tipologia de coberta i les grans fusteries de la façana
est, que caracteritzen i defineixen l'edifici.

Entorn de protecció:

Històricament l'edifici arribava a la Ronda Camprodon. La construcció del bloc d'habitatges va
deixar només una part de la construcció, del que es fa neccessari l'espai lliure que té el voltant
per tal que l'edifici respiri

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

La Central

F 214 000

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:

S'ha de mantenir l'espai lliure del voltant i la seva visibilitat des de la carretera de Manlleu

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'habitages de la Crta. de Manlleu 4

F 214 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA MANLLEU 4

Coordenades UTM:

X= 438284
Y= 4642765

Dades Cadastrals:

8330509DG3483S

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
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3a
En desús

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

402 m2
1330 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitages de la Crta. de Manlleu 4

F 214 004

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:
Es desconeix l'arquitecte. Els esgrafiats són d'en Carles Solé
Pels vols dels anys 50
Època contemporània Segles XX

EU208
Residencial
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

És un edifici entremitgeres de grans dimensions d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a
dues vessants.
L'edifici no està acabat i només ha tingut ús en la planta baixa i primera, la resta ha estat completament buit.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és completament simètrica, organitzada per eixos, i marcada per les tribunes i el balcó de planta primera i pel
remat de les obertures de l'última planta, jutnament amb el ràfec de colls de fusta.
Respecte l'esgrafiat, és d'inspiració noucentista i se situa al centre de l'edifici, entre les tres plantes, i representa una
noia que porta unes garbes. Les cantoneres estan esgrafiades amb les formes geomètriques del rectangle i del rombe.
Està realitzat pels volts dels anys 50 del segle XX per Carles Solé.
La figura central de l'esgrafiat dignifica l'edifici i, sobretot, el civilitza. A més a més, centra la composició de la façana i
unifica les tres plantes. Les formes geomètriques de les cantoneres, un rombe i un rectangle, reforcen l'edifici, creen
l'efecte il·lusori de solidesa i un efecte òptic de dinamisme.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici és fruit de la transformació d'antics edificis que formaven part del conjunt històric
urbanístic del carrer Manlleu.
L'edifici es devia començar a construir a mitjans del segle XX, però mai no s'ha acabat.

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
Es valora per la força de la seva façana principal i els seus esgrafiats

Elements:

Cal destacar el conjunt que formen les tribunes i el balcó, el portal d'entrada i els esgrafiats que
caracteritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:

L'edifici encara manté la relació amb els edificis del mateix carrer amb el número 2, 6, i 16

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'habitages de la Crta. de Manlleu 4

F 214 004

Rehabilitació o millora
Consolidació
És un edifici coherent a l'espai que ocupa i que compleix els criteris històrics del conjunt
arquitectònic, però pel context en el que es troba, es considera que és un oportunitat de
transformació. Per tant, en la rehabilitació de l'edifici caldrà tenir present els criteris de la façana
principal i la coberta.
Criteris d'intervenció:

Exterior: De la façana principal i de la coberta, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.

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

Edifici d'habitatges de la Crta. de Manlleu 6

F 214 006

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA MANLLEU 6

Coordenades UTM:

X= 438283
Y= 4642776

Dades Cadastrals:

8330508DG3483S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P

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)
R3a
Comerç i habitatge

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

205 m2
517 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 Manlleu 6

F 214 006

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:
Arquitectura popular - tradicional
Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU 209
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

És un 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 i dominada pel volum de la tribuna. Els elements de planta baixa estan emmarcats formant un
conjunt. Una de les portes s'ha transformat en finestra. El ràfec de la tribuna i la coberta és de colls de fusta. L'acabat
general de la façana és arrebossat
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici és fruit de la transformació d'antics edificis que formaven part del conjunt històric
urbanístic del carrer Manlleu.

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)

Elements:

Cal destacar la tribuna, els elements de ferro i les fusteries que caracteritzen l'edifici i el
singulartizen

Entorn de protecció:

L'edifici encara manté la relació amb els edificis del mateix carrer amb el número 2, 4, i 16

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
És un edifici coherent a l'espai que ocupa i que compleix els criteris històrics del conjunt
arquitectònic, però pel context en el que es troba, es considera que és un oportunitat de
transformació. Per tant, en la rehabilitació de l'edifici caldrà tenir present els criteris de la façana
principal i la coberta, s'ademtrà créixer més plantes. Caldrà presentar una proposta i ser

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 Manlleu 6
aprovada favorablement pel Patronat de la Ciutat Antiga
Criteris d'intervenció:

Exterior: De la façana principal i de la coberta, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.

Entorn de protecció:
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

F 214 006

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Estructures Roc 34

F 214 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA MANLLEU 9

Coordenades UTM:

X= 438183
Y= 4642078

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Conservació
Subsòl i entorn

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVt

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:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Estructures Roc 34

F 214 009

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

Estructures Roc 34

Ús actual
Ús originari

Passeig
Coll de Vic

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Part posterior del Cementiri
1m

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
En el decurs de l'actualització del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la ciutat de Vic de 2011 es van revisitar
les zones amb possible localització de restes arqueològiques. Darrera l'antiga discoteca Roc 34, i antic supermercat
DIA, a la part posterior de l'actual cementiri municipal es va localitzar estructures en una zona de talús. Les restes
corresponien a nivells de rubefacció, carbó i petites concentracions de calç. Aquestes foren cobertes i/o destruïdes
en el decurs de les obres d'adequació d'aquest espai com a zona de pàrquing i espai ajardinat realitzat per
l'ajuntament de Vic al 2016. La zona és de gran interès arqueològic ja que es localitzà en aquest entorn del Coll de
Vic restes de material ceràmic de cronologia romana.
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

Subsòl: Estructures Roc 34
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::

GOMEZ BACH, A. 2010. Catàleg d'Arqueologia. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la ciutat de Vic.
Ajuntament de Vic.

F 214 009

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 Manlleu 16

F 214 016

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA MANLLEU 16

Coordenades UTM:

X= 438278
Y= 4642821

Dades Cadastrals:

8330503DG3483S

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
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R3a
En desús

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:

155 m2
208 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 Manlleu 16

F 214 016

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:
Arquitectura popular - tradicional
Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU210
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

És un edifici entre mitgeres d'estructura tradicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab a dues vessants, amb la
segona planta reculada respecte la façana principal.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edifici és fruit de la transformació d'antics edificis que formaven part del conjunt històric
urbanístic del carrer Manlleu.

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

Elements:

Cal destacar la tribuna que caracteritza i singularitza l'edifici

Entorn de protecció:

L'edifici encara manté la relació amb els edificis del mateix carrer amb el número 2, 4, i 6

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
És un edifici coherent a l'espai que ocupa i que compleix els criteris històrics del conjunt
arquitectònic, però pel context en el que es troba, es considera que és un oportunitat de
transformació. Per tant, en la rehabilitació de l'edifici caldrà tenir present els criteris de la façana
principal i la coberta, s'ademtrà créixer més plantes. Caldrà presentar una proposta i ser
aprovada favorablement pel Patronat de la Ciutat Antiga

Criteris d'intervenció:

Exterior: De la façana principal i de la coberta, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.

Entorn de protecció:

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 Manlleu 16
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

F 214 016

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

Denominació

Codi de classificació

Can Girbau

F 214 061

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

CTRA MANLLEU 61
C RIPOLL
X= 438528
Y= 4644058

Dades Cadastrals:

8542601DG3484S

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)
A1b
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:

24673 m2
20794 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Can Girbau

F 214 061

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EI13
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Industrial
Bo

Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada sobre la via històrica de sortida de la ciutat en direcció Manlleu, a prop del torrent de
l'Esperança

DESCRIPCIÓ:

Edifici industrial amb moltes ampliacions i transformacions. L'edifici original eren tres cossos allargats situats en forma de
U de panta baixa i tres pisos, coberts amb teula àrab a dues aigües. D'aquests tres cossos, el situat més al nord, tenia
una torre de quatre plantes i coberta amb teula àrab i a quatre vessants.
En l'actualitat, les úniques parts visibles de són un dels cossos allargat i la torre. La resta han quedat emmbeguts per les
ampliacions.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes dels cossos allargats són la repetició rítmica d'un mòdul de façana entre pilars d'obra vista. Aquest mòdul
consisteix en un arc amb una gran obertura en planta baixa, avui parcialment tapiat; un arc amb subdivisions i ampits de
obra vista en la primera planta i dues obertures quadrades en la segona planta. Algunes parts estan arrebossades.
En el cas de la torre, són façanes molt similars a la dels cossos, en el que l'arc de la segona planta es desdoble en dues
plantes i les obertures de la tercera planta són finestres germinades amb arcs de pedra. la major part de superficie de
les façanes de la torre són acabades arrebossades i pintades amb aplacat de pedra en les cantonades. El ràfec està
resolt amb colls de fusta vistos.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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)
Valor històric - artístic
És un conjunt interessant a nivell de qualitat arquitectònica i també com a vestigi del passat
industrial d'aquesta zona de la ciutat.

Elements:

Cal destacar tots els seus elements d'obra vista, la repetició rítmica del mòdul i les partions de
les obertures, que singularitzen l'edifici i doten de qualitat un espai molt industrial.

Entorn de protecció:

L'edifici es retira de l'alineació del carrer, igual que la torre, dotant-lo d'espai i prespectiva.

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

Can Girbau

F 214 061

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:

S'ha de mantenir la visibilitat i la desalineació del carrer.

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

Subsòl: TURÓ DEL POLÍGON, CIRCUIT DELS MALLOLS

F 230 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MARE DE DÉU DEL FAR 1

Coordenades UTM:

X= 440300
Y= 4644555

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
2743
Conservació
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
SEe

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: TURÓ DEL POLÍGON, CIRCUIT DELS MALLOLS

F 230 001
JA58

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

Turó del Polígon Industrial

Ús actual
Ús originari

Espai verd, dins polígon
Assemtant prehistòric i
protohistòric

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua total
Desconegut i Museu Episcopal
de Vic

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Circuit dels Mallols
Crta. Vic/Roda C.153.
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
2743
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Bronze indeterminat, Ibèric indeterminat, Romà indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
A la carta arqueològica consta com Turó format per una base de margues i sediment quaternari en la seva part alta
(terrassa del riu Gurri). Enclavat en el marge dret del riu Gurri, molt a prop del mateix. Actualment els terrenys que
l'envolten han estat urbanitzats per la creació del Polígon Industrial de Vic, tot i que antigament havien sigut camps
conreats. A la part alta del turó, en els talls deixats pels treballs mecànics realitzats, es recolliren diferents fragments
de ceràmica feta a mà i tornejada, de pasta grisa oxidada. Els fragments fets a mà, de dimensions molt reduïdes,
presenten una pasta grollera amb força desgreixant gros. Un d'ells presenta decoració incisa formant motius
rectangulars. A prop dels llocs on ha aparegut la ceràmica, s'observen diverses acumulacions de lloses i pedres que
sense dubte han de tenir un origen antròpic. Es tracta d'un turó retallat pels quatre costats, enmig de parcel·les del
polígon industrial. Les restes preservades corresponen a material arqueològic recuperat en superfície d'època
romana i medieval. S'ha interpretat com una gran vil·la romana prop del Gurri d'on formaria també part la zona
ocupada ara per la Caseta o Molí d'en Llobet. Tot i ser un indret bastant afectat, a les parts baixes del turó, i
sobretot a la zona prop del riu, sembla que encara es podrien localitzar restes. Sembla que es tractava d'una vil·la
de gran magnitud, resguardada per un petit turó i al peu d'un dels eixos de comunicació principals d'accés a la
ciutat. Aquestes condicions tan òptimes també van ser aprofitades en època medieval, moment en què els
documents medievals situen el topònim de Vilaradulf en aquest indret.
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

Subsòl: TURÓ DEL POLÍGON, CIRCUIT DELS MALLOLS

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. IPAC2743.
ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.; OLLICH, I. (1984). Història d'Osona: Eumo ed. 64.
GUDIOL, J. (1907). L'Ausa romana i el seu temple. Vic: 55-56. JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva
Històri. Barcelona: 27.
MOLAS, M.D. (1982). Els ausetans i la ciutat d'Ausa: 55.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 157."

F 230 001

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

Denominació

Codi de classificació

Til·ler del Mas d'en Bigas

F 237 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MAS DE BIGAS s/n

Coordenades UTM:

X= 437112
Y= 4643225

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SE

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Til·ler del Mas d'en Bigas

F 237 000
A03

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Til·ler del Mas d’en Bigues

Coordenades UTM:

X= 437117

Espai periurbà. Al costat del carrer Mas d’en Bigues, dins de la zona esportiva.
Y= 4643199

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:
L’arbre està en un parterre enjardinat. Està situat davant l’espai musical d’en Mas d’en Bigues, un espai municipal
d’assaig, i per tant un equipament.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Til·ler
Tilia platyphyllos
Tiliàcies

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

12m
1,90m
0,60m
2,80m
14-15m

Alçada de la primera ramificació:
2,5m
Nombre de branques de la primera ramificació:
4
Comentaris:
El seu aspecte és molt atractiu segurament degut a que la capçada a assolit un port molt natural.
Al ser l’únic arbre del complex esportiu i estar situat just davant de l’edifici podria esdevenir un arbre potencialment
popular si augmenta l’ús d’aquesta zona d’equipaments.

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

Morera

F 242 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PTGE MASTROT s/n

Coordenades UTM:

X= 438156
Y= 4642608

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVp

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.1 - O08.1

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

Denominació

Codi de classificació

Morera

F 242 000
A08

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Morera de la Plaça Mastrot

Coordenades UTM:

X= 438152

Casc urbà. A la plaça Mastrot, que es troba entre la cruïlla del passatge Joan Puig amb el
carrer del Pare Coll i el carrer Jaume I el Conqueridor.
Y= 4642608

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:
Es troba situada a la part més elevada d’una petita plaça cimentada. Sota seu un banc que envolta la plaça.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Morera blanca
Morus alba
Moràcies

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

13m
1,40m
0.44m
1,85m
16-18m

Alçada de la primera ramificació:
2m
Nombre de branques de la primera ramificació:
2. Ha perdut la 3ª branca, amb tempestes del 2016.
Comentaris:
Aquesta morera té una capçada molt gran i un bonic port, segurament fruit de no haver patit podes severes. Al mes
de maig de l’any 2016, degut a condicions climatològiques, perd la tercera branca i queda amb el tronc esqueixat,
tal i com s’observa a la imatge. Gràcies a l’actuació de sanejament i d’ entutorar, s’aconsegueix salvar-lo i poder
mantenir-lo amb garantia. A l’àmbit proper del Montseny osonenc es diu que aquesta espècie serveix per eliminar
les berrugues. Només cal fregar-se les berrugues amb una fulla de morera per eliminar-les. Aquest fet i l’ús de les
fulles pels cucs de seda converteix aquesta espècie en una de les més populars de l’àmbit urbà. Les moreres
protegides com a Arbre de Interès Local a Catalunya són totes elles exemplars amb un tronc més gruixut però amb
una capçada més reduïda Segurament es tracta d’un dels exemplars del país que te la capçada més estesa i
natural.
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

Masia de la Font Gran

F 247 008

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MENÉNDEZ I PELAYO 8

Coordenades UTM:

X=
Y=

Dades Cadastrals:

8619103DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Parcial

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

10958 m2
479 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Masia de la Font Gran

F 247 008

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:
Arquitectura popular - tradicional
Modernisme

M63
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions
Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:

Altres riscos
Enderroc de la finca per donar continuïtat urbana
Ha quedat embeguda dins l'espai urbà consolidat. Està envoltada per carrers urbanitzats, només
a l'oest en resta un camp susceptible a transformar-se en parc

Entorn de protecció:

DESCRIPCIÓ:

Masia amb un volum molt net de planta rectangular tipus 1A, coberta amb teula àrab a dues vessant i caraner paral·lel a
la façana principal, orientada a est. Consta de planta baixa i planta primera, amb balcons en aquesta primera planta.
A nord se li adossa un volum de planta baixa cobert amb terrassa i un volum de planta baixa i una planta amb coberta
inclinada a una sola vessant.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és plana amb una composició que no segueix eixos ni simetries. Les obertures de planta baixa estan
emmarcades amb falsos ornaments. Totes les façanes estan arrebossades. El coronament de la façana principal és un
ràfec pla amb petites mènsules prefabricades disposades de forma repetitiva, que lligaria temporament amb la barana
de la terrassa del cos adossat. La resta dels corornaments són amb colls de fusta o bigues travesseres de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En el plànol de terme de 1852, apareix una edificació sense nom en aquest mateix lloc. Tot hi
així, sembla més gran que l'actual. Per tant, semblaria que en algun moment determinat, un aprt
de l'edificiació es va enderrocar.
També incorpora elements modernistes que deuen respondre a alguna intervenció de principis
del 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
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
La casa és interessant com a testimoni de les masies tipus 1A. Es tracta d'una antiga
construcció la preservació i conservació de la qual és important pel manteniment del patrimoni
arquitectònic vernacular i històric de la zona.

Elements:

Cal destacar els elements decoratius de les obertures, el ràfec, la barana i les fusteries de
l'entrada de la masia.

Entorn de protecció:

Cal destacar la relació que encara manté amb el camp i el futur parc. La seva situació respecte
el context urbà també es estratègica ja que es col·loca en una cantonada.

Grau de coherència:

no

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Remodelació

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

Denominació

Codi de classificació

Masia de la Font Gran

F 247 008

Aquesta masia s'ha catalogat parcialment, entenent que és una oprotunitat per transformar-la i
que sigui un complement al parc de la Font Gran, i dotar el parc de significat històric, testimonial
i simbòlic de les masies al terme.
Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la relació amb el camp/verd de la part oest de la finca, i també l'arbrat
immediat.

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

Til·ler de Ca l'Abel

F 256 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL MIL.LENARI s/n

Coordenades UTM:

X= 437838
Y= 4642700

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVp

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.1 - O08.1

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

Denominació

Codi de classificació

Til·ler de Ca l'Abel

F 256 000
A11

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Til·ler de Ca l’Abel

Coordenades UTM:

X= 437837

Casc urbà. Dins de la plaça del Mil·lenari.
Y= 4642697

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 de la gran plaça enjardinada del Mil·lenari. Prop d’un estany petit d’aigua i envoltat per desmais.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Til·ler
Tilia platyphyllos
Tiliàcies

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

10m
1,45m
0,46m
1,65
7-9m

Alçada de la primera ramificació:
2m
Nombre de branques de la primera ramificació:
5
Comentaris:
És un arbre força més vell del que pot semblar per les seves dimensions. Els desmais que té al voltant són més
grans de mida però no d’edat.
Era l’arbre que donava ombra a la casa de pagès de Ca l’Abel. Per tant és un record del passat històric de la zona
del Mil·lenari.
Sembla que estava força estès el til·ler com a arbre d’ombra a les masies d’Osona, segurament per què s’adapta
relativament bé a aquest territori i creix amb una relativa facilitat. A més els til·lers tenien a tot Catalunya una bona
premsa com a arbres d’ombra ja que se’ls hi suposava una influència beneficiosa, contràriament al que passa per
exemple amb les nogueres.
Segons en Lluís Masramon, tècnic municipal, quan es va fer l’estany es van tocar les arrels provocant la mort d’una
part de la capçada i fent-li perdre part del seu port.
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

El molí d'en Llobet

F 264 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MOLÍ DEL LLOBET 2

Coordenades UTM:

X= 440432
Y= 4644358

Dades Cadastrals:

08299A00700002

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2. Segons volums

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24641 / 24649
Conservació
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b
Explotació agrària familiar en
una part

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

11094 m2
2034 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El molí d'en Llobet

F 264 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:

M06

Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Situacions de risc:

Restauració inadequada
Últimament s'han estat fent intervencions que afecten a la interpretació dels origens del mas, com
És una edificació integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa. Al tractar-se
d'un molí fariner, és important la relació que s'estableix amb l'espai fluvial.

Entorn de protecció:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Estructures existents
Regular

Època contemporània Segles XlX
El 1553 ja es parla del molí

DESCRIPCIÓ:

Masia de tiplogia no repetitiva, que presenta dos cossos de planta rectangular que consten de planta baixa, dos pisos i
golfes. Tots dos estan orientats a llevant i amb el carener perpendicular a la façana. La coberta és de teula àrab en
diverses vessants. El coronament és de ràfec linclinat amb colls de fusta vistos.
Una torre quadrada i coberta a quatre vessants, amb un terradet a nivell del quart pis, uneix els dos cossos abans
descrits.
A ponent hi ha tres portals a la planta, tres finestres al primer pis, tres finestres a cada cos lateral i un òcul al tram que
uneix les dues edificacions. En aquest lloc hi havia un pont penjat que comunicava amb l'ermita i el molí (ara desmuntat).
El conjunt té una capella de planta quadrada coberta a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana, orientada a
migdia. A l'extrem del capcer del mur de llevant hi ha un campanaret d'espadanya i un penell. El portal d'entrada és
rectangular. A l'interior i a nivell del primer pis hi ha el cor, amb la barana de ferro, i el portal que dóna accés a l'església
des de la casa i mitjançant un pont voladís. Al mur nord és on se situa l'altar i hi ha una arcada d'arc de mig punt.
És de pedra i arrebossada al damunt. L'interior és de guix. L'estat de conservació és dolent ja que està en desús i
serveix de magatzem agrícola.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

En la composició, les obertures són agrupades i marquen eixos verticals; la composició volumètrica domina per sobre de
la composició de façanes.
Dels materials, les motllures i fonaments són d'obra, les baranes són de forja i els acabats de façana són arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Per bé que l'edifici de la masia i la capella siguin de construcció relativament recent, segles XIX
o XX; tal com es pot comprovar pels materials, les notícies del mas Llobet daten de més antic i
estan segurament relacionades amb el molí del Llobet. Així al fogatge de la parròquia i fora murs
de la ciutat de Vic de l'any 1553 es troba registrat el Mas Llobet.

Arqueologia:

Veure fitxa subsòl i 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)
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Valor històric - artístic
Segurament que el valor més important del conjunt és paisatgístic, perquè els edificis estan en
mal estat de conservació

Elements:

Cal tenir en compte el canal, la capella i el creixement dels cossos de la masia.

Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa. Al tractar-se

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

Denominació

Codi de classificació

El molí d'en Llobet

F 264 002
d'un molí fariner, és important la relació que s'estableix amb l'espai fluvial.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'hi ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en de les Normes urbanístiques del POUM.
Cal respectar l'espai previ de davant la masia, cal respectar la visibilitat dins el paisatge.

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

El molí d'en Llobet

F 264 002

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

Caseta o Molí d'en Llobet

Ús actual
Ús originari

Espai verd, habitatge, zona dins polígon
Vil·la romana imperial de
notables dimensions

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Museu Episcopal de Vic

Estat de conservació:

Destruït parcialment

JA59

Poligon industrial de Malloles
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana

Descripció de bé:

Descripció específica:
El jaciment està situat entre el marge dret del riu Gurri i el Polígon Industrial de Vic, del qual en forma part. Presenta
floracions de margues eocèniques i sediments quaternaris, alguns dels quals, en la part sud, s'estan usant com a
conreus. En la masia "Molí d'en Llobet, s'hi documentà una vil·la romana imperial de notables dimensions, en
l'actualitat quasi totalment destruïda, on es recolliren diverses pedres de molí, de tègula, ímbrex i ceràmica
romana-imperial, que indicarien l'existència en el lloc, d'un establiment romà de tipus agrícola" (Els ausetans i la
ciutat d'Ausa. Vic. 1982. M.D. Moles). El 1829, a la mateixa finca, també hi aparegué una inscripció sepulcral
(conservada al Museu Episcopal de Vic, amb número d'inventari CIL II 4619). És una inscripció sepulcral apareguda
l'any 1829 de la que resta visible la llegenda [a]NTONIUS/GAL.VERUS/CORNELIA/'[...]F. NIGRINA.UX. La traducció
seria: Antoni, de la tribu Galèria, Ver, a la seva muller Cornèlia, filla de Nigrina. La tribu Galèria, a la qual eren
adscrits Antoni Ver i també el prefecte de la Cohort Primera Ausetana, Luci Vir, indicava en origen una de les
trenta-cinc circumscripcions en què es dividia el territori de Roma. Escrit al costat del nom del personatge, donava a
conèixer el seu origen i el seu domicili. De mica en mica, amb l'ampliació de la concessió de la ciutadania romana,
la tribu Galèria s'estengué fora de Roma, i per les províncies, especialment a Hispania. A partir del canvi d'era
l'atribut de la tribu, no representà res més que un distintiu dels ciutadans.
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

El molí d'en Llobet

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. IPAC2676. FABRE, G.;
MAYER, M.; RODÀ, I. 1984. Inscriptons Romaines de la Catalogne I. Barcelone (sauf Barcino). Paris: 73-74.
GUDIOL, j. (1907). L'Ausa romana i el seu Temple. A:Gazeta Montanyesa . Vic. p.55-56 JUNYENT, E. (1976). La
ciutat de Vic i la seva història . Barcelona .Curial. p.27 MOLAS i FONT, M. D. (1982). Els Ausetans i la ciutat d'Ausa .
Vic. Patronat d'Estudis Ausonencs, p.55-56 i 93. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla
Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa: 54. SALARICH, J. 1984. Vich, su història, sus momunentos, sus hijos y sus
glorias: 78."

F 264 002

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

Denominació

Codi de classificació

Can Malloles

F 264 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MOLÍ DEL LLOBET 4

Coordenades UTM:

X= 440493
Y= 4644160

Dades Cadastrals:

0643101DG4404S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIN
1951
Conservació
Veure fitxa subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SE
Restauració

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Can Malloles

F 264 004

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

M07
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Casa fortificada / Mas agrari
Estructures existents
Bo

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
Medieval / XVII / XX Final

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Actualment, el mas es troba dins el recinte d'un polígon industrial i ha perdut l'essència d'un mas
en relació a grans superfícies de terres, amb un entorn paisatgíc extens i una gran visibilitat.
Per tant, l'espai de protecció correspon a l'espai verd del voltant definits pels carrers.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, sent la part esquerra molt més prolongada que l'altra. La façana
està orientada a migdia i amb el carener perpendicular. A la part dreta de l'edifici s'hi adossa un cos de galeries que
donen a la sala del primer pis de la masia i a la qual hi ha llindes de pedra treballada de forma gòtica.
Hi ha un mur de pedra que s'inicia al cos de porxos i dóna la volta a l'edifici tancant la lliça a la que s'accedeix mitjançant
un doble portal adovellat. Les dovelles del exterior són de petites dimensions. Aquest cos està cobert amb volta.
Cal destacar que aquest mur tenia un caràcter defensiu, tal com es pot observar amb unes espieres al voltant.
Tot el nucli central medieval era tancat per una muralla o tancat que en alguns punts assolia els 3m. i d'un cos o torre
quadrada a l'interior. Tant aquesta muralla com alguns punts de la domus, presenten espitlleres que foren tapiades
posteriorment en convertir-se de casa fortificada a mas agrari. La porta d'entrada de la muralla que dóna accés al recinte
que envolta la casa, va ser bastida amb un doble arc de mig punt, amb arquivoltes sense decoració, deixant un espai
intermedi entre els dos arcs com si originàriament hi hagués col·locada una porta o rastrell de moviment vertical.
Al segle XVII va ser afegida una part al cos originari medieval, amb elements decoratius com la llinda identificadora de la
família Malloles sobre un portal de sortida a l'eixida.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és plana i d'obertures amb composició irregular. Domina el volum per sobre la composició de façanes. Les
parets són de pedra, tàpia i totxo, i les llindes i brancals de les obertures principals de pedra picada.
Els elements arquitectònics a destacar són les llindes i brancals de pedra en la primera planta, els arcs de mig punt en la
planta baixa, les llindes barroques distribuïdes per la casa, piques de pedra i una pilastra al primer pis.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Antic mas de la família Malloles que és fruit de nombroses adicions. La llinda de 1691 diu que és
feta per Josep Malloles, però potser només fou una reforma.
De fet, el mas Malloles el trobem registrat en els fogatges de 1553 situat fora murs de la ciutat
de Vic.

Arqueologia:

Veure fitxa subsòl i l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Valor històric - artístic
A pesar d'haver quedat embeguda pel polígon industrial i per la invasió de cossos annexes, la
masia és interessantíssima tant pel tipus com per la volumetria, la composició i la riquesa
d'elements arquitectònics, algun d'extraordinària qualitat i valor històric. Elements romànics a
planta baixa.

Elements:

Cal destacar tots aquells elements que defineixen i permeten identificar el mas com una casa
fortificada en origen, encara que avui potser no del tot visibles.

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

Denominació

Codi de classificació

Can Malloles

F 264 004

Entorn de protecció:

Actualment, el mas es troba dins el recinte d'un polígon industrial i ha perdut l'essència d'un mas
en relació a grans superfícies de terres, amb un entorn paisatgíc extens i una gran visibilitat.
Per tant, l'espai de protecció correspon a l'espai verd del voltant definits pels carrers.

Grau de coherència:

no

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

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

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme, i els elements
arquitectònics originals i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en de les Normes urbanístiques del POUM.
Cal respectar l'espai previ de davant la masia, cal respectar la visibilitat dins el paisatge.
La construcció adossada a la façana de migdia ha de tenir la mateixa protecció que el cos
principal d'edificació.

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

Can Malloles

F 264 004
JA60

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

Domus de Malloles

Ús actual
Ús originari

Restaurant dins d'un polígon
Residència de cavallers a prop
d’una vil·la romana

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc d'expoli
Centre d'investigacions
arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Carrer Molí de Llobet
Sota paviment

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
1640
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII XIX
Descripció de bé:

Descripció específica:
Lloc de residència dels cavallers cognominats Malloles que més tard passaren a residir a la ciutat de Vic. L'edifici
actual és el resultat de successives ampliacions sobre el nucli central d'estructura romànica, format inicialment per
una muralla o tancat que en alguns punts assoleix l'alçada de 3?m i d'un cos de torre quadrada a l'interior. És un
dels pocs exemples que queden encara en peu d'arquitectura civil romànica en el municipi. La seva situació en una
parcel·la del Polígon Industrial de Vic, i la seva conversió en restaurant dificulten la identificació dels elements
arquitectònics originals. En termes d'època medieval, com per trobar-se prop d'una antiga vil·la romana, és un
jaciment únic per les seves possibilitats d'estudi sobre l'evolució d'una vil·la romana a una vila alt medieval. Es tracta
d'una antiga casa fortificada que es va conservar fins als anys 90 del segle XX com una explotació agrària
tradicional. El jaciment consta de cinc fases constructives que van entre els segles XI i XX. Fase I. Es tracta d'una
torre defensiva de planta quadrada, de dos pisos i amb espitlleres als murs. L'amplada dels murs és de 75
centímetres i estan construïts amb un aparell de petits carreuons desbastats i disposats en fileres horitzontals. Els
carreuons estan lligats amb morter de calç. A la planta baixa s'hi pot observar dues filades d'espitlleres. Fase II.
Ampliació d'estil romànic. S'adossa a la torre una estructura de planta quadrada tot absorbint la construcció original.
Les parets d'aquesta fase són de 86 centímetres de gruix amb aparell de carreuons desbastats i disposats en
filades horitzontals regulars i irregulars, lligats amb morter de calç. A la cara est de la façana hi ha la porta amb un
arc de mig punt i a la paret, hi ha més espitlleres. És en aquest moment quan s'aixeca el sostre de la torre. Fase III.
Nova ampliació també d'estil romànic. Es construeix un mur perimetral i exempt a la casa, amb funcions de muralla,
amb una obertura a la cara sud. Constructivament és semblant a les estructures anteriors. Els murs fan 80
centímetres de gruix i tenen espitlleres. Fase IV. D'època moderna (segles XVII i XVIII), es van realitzar obertures,
portes i finestres al primer pis de l'edifici. També es construeixen murs de compartimentació entre el mur perimetral i
la casa formada en les dues primeres fases. Fase V. En època contemporània, es construeixen estructures annexes
a la casa i es fan dues portes a torre original.
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

Can Malloles

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. IPAC11893. ORRIOLS,
G (1986). Domus de Malloles a Catalunya romànica. Barcelona. Vol III (Osona II) p. 799-800. PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 127. 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-207. Memòria d´excavació nº 1640
(Campanya de 1995). Servei d´Arqueologia" PUJADES, J.; SUBIRANAS, C. 1996. Domus de Malloles, Vic (Osona).
Memòria de la intervenció arqueològica Fases I i II. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya. n.1640.Inèdit.

F 264 004

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

Denominació

Codi de classificació

Font Puig Genpi

F 267 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C MONTESQUIU s/n
C CASTELL D'EN PLANES
X= 437561
Y= 4643048

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Pública

Superfície:
Sostre:

-

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

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sxv

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

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

Denominació

Codi de classificació

Font Puig Genpi

F 267 000

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

Font Puig Genpi
Carrer Montesquiu
Sense estil
Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Font situada al peu del turó del Castell d'en Planes, a la banda nord-est. Històricament era una font molt
concurreguda pel seu entorn natural i pròxim a la ciutat. Actualment la ciutat l'ha acabat integrant com un element
urbà.
Les fonts amb un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de Vic on la presència de
l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un valor històric, social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

Fo10

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

Denominació

Codi de classificació

Morera i Desmai barri del Montseny

F 268 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

AV MONTSENY s/n

Coordenades UTM:

X= 437645
Y= 4641002

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVu

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Morera i Desmai barri del Montseny

F 268 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Morera del Barri del Montseny

Coordenades UTM:

X= 437649

A05

Casc urbà. Carrer del Montseny, en una illeta enjardinada situada entre aquest carrer i la
carretera d’accés a la C-17, anomenada eix Onze de Setembre.
Y= 4640991

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:
Es troba dins d’un espai enjardinat. Està s

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

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

Morera blanca
Morus alba
Moràcies

Alçada de la primera ramificació:
2,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
El seu port és molt atractiu a causa de que

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

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

Informació complementària::

2

10m
1,85m
0,59
3,05m
14-16m

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

Denominació

Codi de classificació

Morera i Desmai barri del Montseny

F 268 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Desmai del Barri del Montseny

Coordenades UTM:

X= 437642

A06

Casc urbà. Carrer del Montseny, en una illeta enjardinada situada entre aquest carrer i la
carretera d’accés a la C-17 (eix Onze de Setembre)
Y= 4641011

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:
Es troba dins un espai enjardinat. Esta sit

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

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

Desmai
Salix babylonica
Salicàcies

Alçada de la primera ramificació:
2,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
És un arbre vell que té alguna branca sense

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

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

Informació complementària::

3

9m
1,85m
0,59
2,95m
11m

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. Mossèn Josep Gudiol 5

F 274 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MOSSÈN JOSEP GUDIOL 5

Coordenades UTM:

X= 437763
Y= 4642280

Dades Cadastrals:

7824601DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+4P

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)
R3b
Habitatge

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
C02.3 - O08.3

Superfície:
Sostre:

295 m2
1708 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 c. Mossèn Josep Gudiol 5

F 274 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU211
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Rsidencial
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edfici d'habitatges aïllat de planta quadrada annexat per la planta baixa aa un cos industrial allargat a migdia. La coberta
és de teula àrab a quatre vessants

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes estan organitzades per eixos i tenen diferents tipus d'obertures en funció de la ortientació. A nord gairebé
no hi ha obertures i és on es situa el volum de l'escala. La planta baixa i l'entresòl estan distingides per un sòcol de
pedra rematat amb una cornisa, cornisa que es repeteix previ al pis de les golfes. Tot l'edifici queda rematat per una
cornisa de més dimensió que les anteriors. Les cantonades estan marcades fortament per elements de pedra i les
obertures també estan emmarcades. L'acabat general de la façana és d'arrebossat
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

Forma part del conjunt d'edificiacions que es van construir en el decurs dels nous eixos i
eixamples generats per l'arribada del ferrocarril.

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:
Entorn de protecció:

La situació actual de l'edifici el dota de molta visibilitat

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 c. Mossèn Josep Gudiol 5

F 274 005

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 i respectar els materials, la textura
i el cromatisme.
Entorn de protecció:

En cas que es vulgui fer créixer en altura el cos d'una solta planta, s'haurà de mantenir un espai
de coixí entre la nova edificació i l'edifici catalogat. Caldrà presentar una proposta volumètrica i
ser aprovada favorablement pel Patronat de la Ciutat Antiga

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

Seminari Nou

F 276 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C MOSSÈN LLORENÇ VILACÍS 1
RONDA FRANCESC CAMPRODON
X= 438399
Y= 4642914

Dades Cadastrals:

8531102DG3483S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+4P. Segons zona

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics
BCIL
24518
Conservació
Veure fitxa d'elements singulars,
de jardins, de subsòl i
d'elements naturals

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SE
Escolar i altres

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:

84032 m2
18680 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Seminari Nou

F 276 001
EU212

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Lluís Bonet i Garí, arquitecte.
1944-1947
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Seminari
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situat en un dels turons de la ciutat, al límit de la part urbana de la ciutat, ajardinat pel davant i
dins una gran parcel·la

DESCRIPCIÓ:

Edifici religiós. Seminari de planta gairebé en forma de creu amb els braços més prims, la façana és orientada a
migdia i presenta una mena d'atri format per arcuacions d'arc de mig punt a manera de porxo i coronat per un frontó
triangular amb una creu al damunt. Consta de planta baixa i dos pisos, els quals són marcats horitzontalment per
unes impostes, les obertures són rectangulars llevats del primer pis de la façana que són d'arc de mig punt. És cobert
amb teula aràbiga a diverses vessants.
Cal remarcar les torres de planta quadrada que s'eleven sobre els braços amples de l'edifici, són llanternes als ulls
de l'escala, simètriques i amb arcades semicirculars al pis superior, són obertes de forma piramidal. Està envoltat
d'espais esportius i s'hi arriba a través d'un ampli espai enjardinat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és completament simètrica respecte a un eix central, integra els elements arquitectònics al volum general
de l'edifici. Està acabada amb diferents elements de pedra tallada i acabats de façana arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Seminari que fou construït entre 1944 i 1947 amb l'església que fou inaugurada l'any 1963.
Aquest seminari venia a substituir el del carrer Sant Just que havia quedat petit, és construí en
l'eixample de la ciutat que es realitzà a principis de segle estenent-se cap a Santa Clara de la
Vella fins al turó del Seminari.
Actualment amb la minva vocació eclesiàstica el mateix edifici s'utilitzi com escola privada
essent una extensió del col·legi de Sant Miquel dels Sants.

Arqueologia:

Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

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)
Valor històric - artístic
L'edifici és molt interessant per la volumetria, composició i honestedat de la seva arquitectura,
que són un exemple important de l'arquitectura de qualitat immediata a la postguerra.

Elements:

Cal destacar la seva volumetria, els seus patis, els seus elements de pedra, l'estructura de
voltes, el seu porxo d'entrada que caracteritzen i singularitzen l'edifici.

Entorn de protecció:

Té una gran visibilitat de la banda nord del municipi, ha passat a fromar part del perfil de la
ciutat, i actua com una petita fita

Grau de coherència:

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

Denominació

Codi de classificació

Seminari Nou

F 276 001

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 l'estructuració funcional general, l'estructura de voltes i s'ha de
respectar el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.

Entorn de protecció:

A tot el voltant, especialment a la part d'accés fins a la Ronda Camprodon i la banda nord del
municipi, s'ha de mantenir la visibilitat total de l'edifici i les escalinates i s'ha de respectar el
volum, el material, la textura i el cromatisme en els elements que formen aquest espai, inclosa
la vegetació.

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

Seminari Nou

F 276 001

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

Mur de contenció amb inscripcions
Carrer de Mossèn Llorenç Vilancís

Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Elements específics significatius
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Es desconeix

Descripció:
Pedra amb inscripció i baix relleu situada en un mur de contenció a la part posterior del pati del Seminari.
Aquesta no era la posició original d'aquesta pedra, que ha estat aprofitada, tot i així, es desconeix l'origen d'on
prové. Se sap que en l'actual lloc on està construït el seminari hi havia hagut una petita ermita, de la que poca
informació es té.
En els plànols de 1813 i 1820 apareix ja dibuixada una construcció en aquesta zona, i també en el 1852, en el
que aquest cop la construcció és anomenada "Ayera del Capella".
Cal destacar aquest element com una resta que pot transmetre una informació històrica que pot ajudar a donar
continuïtat a la narració històrica de la ciutat.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i restauració
Caldria identificar d'on prové.
Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, el materials, la textura, el cromatisme.
En cas que es volgués recol·locar en un altre emplaçament, caldria presentar una proposta al Patronat de la
Ciutat Antiga, i que aquest l'aprovés favorablement.

Informació complementària::

EA113

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

Denominació

Codi de classificació

Seminari Nou

F 276 001
AE35

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

Darrera Seminari Nou

Ús actual
Ús originari

Camí

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc d'expoli
no excavat

Estat de conservació:

Conservat integrament

Camí darrera el Seminari Nou-Coll de Vic
Entorn Coll de Vic.
Superfície

Espai de freqüentació

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
La presència de diverses làpides mortuòries reutilitzades com a mur d'aterrassament d'un camí permeten
proposar l'existència d'una zona de necròpolis propera o reutilització procedent del cementiri actual de Vic. La
notícia d'aquestes lloses la donen Imma Ollich i Montserrat Rocafiguera en el decurs d'una visita a la zona.

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

Seminari Nou
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::

OLLICH, I.;LLOP, I.(2016). Espais públics i espais privats del call jueu de Vic: evidències documentals i
arqueològiques. Ausa, 27, n. 177, 481-506.
Informacions orals.

F 276 001

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

Denominació

Codi de classificació

Seminari Nou

F 276 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL SEMINARI DE VIC

Època:

anys posteriors a la Guerra
Civil, 1949

Estil:
Autor:
Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:
Estat conservació:
Visibilitat:
Situació de risc:
Genera patologies:

c/ de Mossèn Llorenç Vilancís, 1

Lluís Bonet Garí arq.
Jardí d'institució
jardins davant 15.090 m2
diversos, gran aparcament als
jardins del davant, que posa
Regular
Si
Si

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Conservació
acompanyament
indispensable a l'arquitectura

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
La finca és molt gran. Els espais amb valor patrimonial serien els jardins de l'entrada que realcen i acompanyen
la monumentalitat dels edificis i els patis interiors que formen part de l'estructura arquitectònica. L'avinguda
d'entrada amb una gran escalinata central i aterrassada a banda i banda, és actualment un gran aparcament de
pagament i tot i que l'estructura i la major part de la vegetació exemplar es conserva, la imatge s'allunya molt del
que seria dessitjable.
Els patis interiors es conserven en bon estat, amb usos diversos, a excepció del que s'utilitza com a pistes
esportives de l'escola de Sant Miquel, ja que l'ús intensiu en dóna una percepció totalment diferent.
Orientació sud.
VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

ELEMENTS:

Contruïts:
Estat de conservació:

Cupressus sempervirens,
xiprers de l'entrada, catalogats;
Tamarix gallica, tamarells;
DP03

l'espai és molt gran i divers,
entre d'altres:
Philadelphus coronarius,

JH38

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

Denominació

Codi de classificació

Seminari Nou
Mobiliari:
Estat de conservació:
Singulars:
Estat de conservació:

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment i conservació. Restauració de la zona d'entrada en relació a la utilització com aparcament.

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure i enjardinat, procurar paviments permeables, vetllar per un bon drenatge i incrementar la
diversitat d'espècies vegetals.
En relació a l'accés principal caldria refer l'alineació de til·lers propera a l'entrada i actualment molt maltractada,
no impermeabilitzar en excés amb paviments durs i vetllar per l'enjardinament que acompanya a banda i banda la
pujada.
Elements a conservar:
escalinata i eix central d'accés a l'edifici amb les terrasses enjardinades a banda i banda;
alineacions de xiprers
Informació complementària::

F 276 001

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

Denominació

Codi de classificació

Seminari Nou

F 276 001
DP03

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:
Coordenades UTM:

Xiprers del Seminari de Vic
Casc Urbà. Dins del recinte del Seminari de Vic, que està ubicat a l’inici de la Ronda
Francesc de Camprodon.
X= 438395
Y= 4642890

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:
El conjunt catalogat es troba al passadís central del Seminari de Vic.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Xiprer
Cupressus sempervirens

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

16-18m
1,20 a 1,50m (a 30cm)

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Els xiprers són l’espècie més lligada al ritus cristià de la mort, per la seva suposada virtut d’ajudar a les ànimes a
elevar-se en el seu camí cap al cel; aquest simbolisme s’explica per el fet que la seva arrel penetra habitualment,
de manera molt vertical al terreny, i per tant uneix el cel amb la terra.
Els jardins del Seminari estan ocupats, en la seva part que conforma l’escalinata central , per aquesta espècie, i
situats en parterres que configuren els diversos nivells.
Les dimensions d’aquests exemplars són inferiors als que trobem en altres localitzacions del municipi, com
poden ser els xiprers del cementiri, si bé s’ha considerat incloure’ls en el present catàleg, perque formen part
d’un edifici emblemàtic i molt lligat a la ciutat.
Els exemplars els trobem agrupats de tres en tres, a cada un dels costats de les escales centrals.; aquestes
agrupacions conformen una alineació que emmarquen l’edifici del Seminari com si fos un quadre.
En la zona lateral, es troben situats en filera única.
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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Denominació

Seminari Nou
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.

Codi de classificació

F 276 001
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Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Mas Fontarnau de Vic

F 276 010

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MOSSÈN LLORENÇ VILACÍS 10

Coordenades UTM:

X= 438583
Y= 4642964

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Conservació
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEm

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

08500
C02.7 - O08.7
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Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Mas Fontarnau de Vic

F 276 010
JA61

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

Mas Fontarnau (Vic)

Ús actual
Ús originari

Habitatges i via pública
elements arquitectònics

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Desconegut, fons MEV

Estat de conservació:

Destruït totalment

C/ Mn. Vilacís (Vic)
desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
En el 1930, a prop del Mas Fontarnau i del camí que porta a Sant Miquel Xic va aparèixer un capitell corinti, un
fragment de fust i una base de columna. El capitell està molt erosionat i és dificultós poder-ne observar la decoració
en detall. S'ha interpretat com un capitell d'estil corinti que decorava una columna, fet de pedra calcària del país.
Altura: 51 cm; diàmetre de la base: 123 cm. Decoració formada per dues corones d'acant, la primera amb dues
fulles i la segona amb una de central i dues de laterals que suporten les volutes. El costat de l'àbac motllurat,
presenta una protuberància central. El collarí és llis. Per l'estil es pot donar una cronologia tardana a aquesta peça
(s.IV dC). (Molas, Md 1982 p.100)
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

Subsòl: Mas Fontarnau de Vic
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 (1982). Els austeans i la
ciutat d'Ausa. Vic p.98-100.
MOLAS, M.D. (1982). Els ausetans i la ciutat d'Ausa. Patronat d'Estudis Osonencs, p.98.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 104.

F 276 010
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Denominació

Codi de classificació
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INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C NORD s/n

Coordenades UTM:

X= 438080
Y= 4642983

Dades Cadastrals:

8232705DG3483S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
24522
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEf
Cementiri municipal

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:

166625 m2
10584 m2
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Denominació

Codi de classificació

Cementiri municipal

F 282 000

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Neoclassicisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1834
Època contemporània Segles XlX

EU213
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Cementiri
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Està situat a dalt d'un turó i envoltat de vegetació i arbrat. La zona de protecció s'estableix per la
normativa sanitària mortuòria

DESCRIPCIÓ:
Cementiri:
Forma un clos rectangular de direcció N-S, amb una capella al centre del mur nord i un portal d'accés al recinte de la part
sud, amb fileres de nínxols a banda i banda. El portal presenta dues columnes estriades, amb capitells que sostenen un
arquitrau, damunt del qual hi ha una creu de marbre i una làpida, també de marbre amb un rellotge de sorra, una torxa i
una dalla. Damunt de l'arquitrau hi ha una inscripció. En el mateix mur del portal, de cara a migdia hi ha dues torrelles de
pedra picada que trenquen la monotonia del mur.Es construït amb totxo i arrebossat al damunt.
Capella del cementiri:
Es troba adossada al mur nord del recinte, mirant vers migdia. És de petites dimensions i presenta un atri, amb frontó
triangular sense decorar i l'arquitrau, també llis. Aquests elements són sostinguts per columnes de fust llis. El portal d'
accés és rectangular. L'edifici és cobert a dues vessants i el capcer és triangular formant una mena de frontó, coronat
per un petit campaneret d'espadanya amb campana.
Tomba Bassols:
Element funerari. Mausoleu de la família Bassols. Es troba un xic enlairat del terra i presenta un sarcòfag rectangular i
amb la part superior semi-cilíndrica. Cal remarcar una escultura d'una figura femenina que es suporta a la tomba amb la
mà esquerra i l'altra se la posa al pit. Està dempeus, amb el cap cot i els cabells lleugerament ondulats. El vestit,
d'inspiració clàssica, cau en plecs verticals i al mà esquerra duu unes flors.
El sarcòfag presenta a la part de llevant l'estrella de Salomó i té altres símbols religiosos esculturats. Al costat de l'imatge
hi ha unes sogues que emmarquen uns epitafis i unes flors també esculpides. Es completament de pedra, la qual és de
color gris.
Tomba Costa:
Element religiós. Tomba. Està situada damunt un pedestal amb graons a cada costat. Al damunt hi ha un sarcòfag, amb
una columna de capitell corinti a cada costat. La part de davant presenta relleus amb una creu grega al centre i una au a
cada costat, totes tres inscrites dins un medalló circular. Al damunt, s'eleva un altre cos cobert a dues vessants i amb
una arcada al centre que emmarca una pintura al fresc que representa la crucifixió de Jesucrist amb la Verge i amb
Maria Magdalena i un xiprer a cada costat. Les dovelles de l'arcada tenen inscrit el nom de la família que posseeix el
mausoleu. Al damunt hi ha el símbol de la mort. És construït tot ell en pedra.
Tomba Pericas (1933):
Element funerari. Tomba. Té forma de piràmide truncada amb el basament enlairat. A la part posterior s'eleva un triangle
equilàter amb una creu grega al damunt. A la part de davant, hi ha un petit portal rectangular amb unes columnes
adossades i decorades. Sobre el portal hi ha dos galls d'indis encarats amb un motiu religiós al centre. Als costats del
mausoleu hi ha decoracions. Al mig del triangle de la part posterior sobresurt una teiera de ferro forjat.
Tot ell és de pedra i presenta boniques decoracions esculpides, formant soguejats, dents de serra i altres formes
ornamentals.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: La façana de l'església, amb la portada d'accés, és completament simètrica respecte a un eix central;
utilitza elements arquitectònics d'inspiració clàssica. Materials: Els principals elements de composició i ornamentació són
de pedra tallada i els acabats de façana són arrebossats. Elements arquitectònics a destacar: Tots els de pedra,
principalment les columnes de la capella i la portada d'accés. Conservació de la façana: Alguns desperfectes en pedres i
acabats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El cementiri de Vic és construí a primeries del segle XIX i s'inaugurà al 1834. Aquesta

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Cementiri municipal

F 282 000

construcció motivà l' urbanització dels terrenys coneguts per l'Horta d'en Xandri que s'estenia en
els terrenys compresos entre els carrers del Gurb i de Manlleu. El pla d'urbanisme fou traçat per
l'arquitecte J. Casademunt al 1847 i preveié un carrer d'enllaç tallat per un altre perpendicular
que discorria de la Rambla del Carme al Cementiri.
Cal remarcar l'empremta neoclàssica de l'edificació així com de la capella.
Conserva mausoleus de gran interès: Bassols, Costa i Pericas.
Tomba Bassols:
És de la família Bassols. Cal remarcar la forta empremta noucentista de l'escultura femenina.
Ignorem la data en que es va esculpir, però segurament fou a principis del segle XX.
Duu les següents inscripcions:
RAMON BASSOLS I ROURE JACINT COMELLA MORA
1848-1908 1879-1962
TERESA MOLAS I CASTELLS DOLORS BASSOLS I MORAS
DE BASSOLS DE COMELLA
1857-1926 1880-1950
A la part frontal diu: INTERKOMPRENIGU KAS AMU VIN
Tomba Costa:
Alberga les despulles de la família Costa. No tenim notícies de quan es va fer construir, d'altra
banda la làpida tampoc duu cap dada. Una làpida de marbre a la part baixa diu el següent
epitafi:
"Com el pare estima els seus fills
Talment el senyor té pietat dels qui tenen
Que Ell sap prou de què estem fets.
Y bé es recorda que som iguals
Vet aquí l'home.
Com bri d'herba són els seus dies
El mateix que la flor camperola
Ell floreix
Ve la ventada y ja s' es fos
Y no queda res del seu rastre"
Tomba Pericas:
Té moltes connotacions egípcies sense oblidar l' estètica d'en Pericas.
Pericas i Morros, J. Mª (Vic 1881- Barcelona 1965). Arquitecte que visqué a Vic fins el 1889,
quan la seva família es traslladà a Barcelona on estudià a l'Escola d' Arquitectura. L'any 1906
acabà la carrera junt amb Rafael Masó amb qui va mantenir un estret lligam en la vida
professional. El seu punt de partida fou l'arquitectura catalana influenciada per Gaudí, influència
de fons que va mantenir per bé que les formes plàstiques divergien.
Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

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)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
Valor històric - artístic
El conjunt és interessant perquè arquitectònicament és, segurament, l'obra de tendències
neoclàssiques més marcades de la ciutat de Vic fora muralles. Urbanísticament, la construcció
del cementiri originà la urbanització de l'horta d'en Xandri. El recinte té nombrosos panteons i
grups escults de gran qualitat arquitectònica i artística.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra descrits com també la presència dels arbres xiprers que
caracteritzen l'espai de l'edifici.

Entorn de protecció:

La seva situació a dalt del turó dota a l'edifici d'una gran visibilitat i el carrer d'arribada amb els
plàtans, juntament amb l'espai previ al cementiri marcat per un muret de pedra, dignifiquen
l'edifici.

Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
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Denominació

Codi de classificació

Cementiri municipal

F 282 000

Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: A les parets de tanca primitives amb la portada, la capella amb el seu pòrtic i les
construccions annexes, s'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la
textura, l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i s'ha de respectar el
cromatisme.
Interior: A la capella i el pòrtic 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. Per actuar en tots els elements arquitectònics, serà necessari l'informe
del Patronat de la ciutat antiga.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visiblitat, els plàtans i la formació de l'espai previ amb els murs de pedra, i
els materials, textures i cromatisme que el configuren

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM
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Denominació

Codi de classificació
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL CEMENTIRI DE VIC

Època:

1834 fou innaugurat

Estil:
Autor:

Jardí noucentrista

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí d'institució
4750 m2 en l'espai central
jardí del Cementiri

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

Bo
Si
No

c/ del Nord s/n

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Ambiental
jardí històric

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Jardins a l'entrada del Cementiri que estructuren el mateix en tota la seva profunditat a partir d'un eix principal, al
final del qual hi ha la Capella, i grans parterres verds de línies rectes que defineixen els passos i les circulacions cap
als recintes laterals. Alineacions de xiprers reforcen aquestes línies i donen gran sobrietat al conjunt. Una única
noguera en un dels parterres i alguns trams de boix retallat com a vegetació complementària als xiprers.
Orientació a sud tot i que obert a 4 vents.
VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

Conjunt de xiprers catalogats,
Cupressus sempervirens
Una noguera, Juglans regia
D05

bàsicament tanques retallades
de boix

ELEMENTS:

Contruïts:

Estat de conservació:
Mobiliari:
Estat de conservació:

Portalada d'entrada
neoclàssica Capella
neoclàssica al fons de la visual

F 282 000
JH39
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Singulars:

Panteons i escultures de gran
riquesa

Estat de conservació:

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 sobrietat pròpia del
Cementiri. En cas de restauració plantejar la recuperació de tanques de boix retallades, una mica perdudes.

Elements a conservar:
La rigorositat de les línies i la col·lecció de xiprers.

Informació complementària::

F 282 000
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D05

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Xiprers del Cementiri de Vic

Coordenades UTM:

X= 438081

Casc Urbà. Dins del cementiri de Vic, que està ubicat al final del carrer del Nord.
Y= 4642966

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:
El conjunt catalogat es troba al passadís central del cementiri de Vic. Aquest cementiri és de construcció moderna.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Xiprer
Cupressus sempervirens

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

16-18m
1,20 a 1,50m (a 30cm)

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Els xiprers són l’espècie més lligada al ritus cristià de la mort, per la seva suposada virtut d’ajudar a les ànimes a
elevar-se en el seu camí cap al cel. Aquest valor simbòlic i ritual els converteix a ulls de molts ciutadans i ciutadanes
en elements fonamentals del conjunt paisatgístic dels cementiris.
En el cas del cementiri de Vic els xiprers han assolit ja una mida a considerar ja que creiem que deuen tenir com a
mínim uns 75 anys encara que no tenim cap constatació.
Els jardins del cementiri estan ocupats únicament per aquesta espècie i per un solitari exemplar de noguera, de port
molt atractiu, però de dimensions relativament modestes, que assenyala la zona especial del cementiri on s’enterren
els fetus i les amputacions.
Tota la resta, on trobem tombes i nínxols comuns, esta guarnida i acompanyada per la figura estilitzada dels xiprers
inclosos en aquest catàleg.
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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Denominació

Cementiri municipal
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.

Codi de classificació

F 282 000

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

Denominació

Codi de classificació

Col·legi del Pare Coll

F 296 013

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C PARE COLL 13,15,17

Coordenades UTM:

X= 438116
Y= 4642646

Dades Cadastrals:

8128603DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-1PS+PB+4P. Segons zona

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)
SEd
Educació

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
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

14200 m2
16139 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Col·legi del Pare Coll

F 296 013

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU214
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Educació
Bo

Es desconeix
Amb transformacions posteriors
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Conjunt d'edificis marcats per un cos principal paral·lel el carrer Pare Coll i l'església situada en cantonada

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

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, de forja

Entorn de protecció:
Grau de coherència:
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: Inclou façanes de carrer i de pati, s'ha de mantenir el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, les textures i els cormatismes.
Interior: S'ha de mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport, i en l'escala i
l'església, el volum, la formalització arquitectònica i respectar els materials, 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

Col·legi del Pare Coll

Entorn de protecció:
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

F 296 013

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

Denominació

Codi de classificació

Col·legi del Pare Coll
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI AMBIENTAL PAISATGÍSTIC:
Nom:
Situació:

JARDÍ DEL COL·LEGI PARE COLL

Època:

1883 es traslladen les
germanetes del Pare Coll a

Estil:
Autor:

Jardí romàntic

Tipologia jardí:
Superfície:
Ús actual:

Jardí d'institució
2708 m2
zona de jardí formal i gran hort

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

Bo
No
No

c/del Pare Coll, 13,15,17

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Jardins històrics
BCIL
Conservació
jardí històric i hort manté ús
original

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
9 novembre 1879, benedicció de la Primera Pedra de la Casa Matriu. Al front de les obres Rdo.José Santasusana,
canonge de Manresa i advocat.

Descripció:
Jardí i hort sobre terreny natural en la zona que correspon a la residència de la Comunitat de Germanetes del Pare
Coll. Camins amb grava i només les escales d'obra de fàbrica. Murets i parterres de pedra o ciment amb
reparacions d'èpoques diferents.
La zona de jardí és dedicat a les germanes màrtirs durant la guerra civil. Es composa a partir de parterres de boix
retallat en diferents nivells. Té cedres i sobretot unes pereres que son peus molt vells. L'arbustiva dominant és el
boix i la flor del jardí son els rosers que n'hi ha d'arbustius i parets senceres d'enfiladissos a banda i banda de l'hort.
Durant tota la primavera les germanes recullen els pètals que després s'utilitzen per fer les catifes de flors el dia de
Corpus davant la Catedral.
A la zona d'hort, d'estructura rectangular, entre bancals, hi ha tot tipus de fruiters i al fons de l'hort on també hi ha
un parterre ajardinat hi destaca una magnòlia caduca de grans dimensions, vora l'estàtua del Pare Coll i uns
xipresos amb treball topiari. L'hort és envoltat d'un camí de grava amb capelletes a les cantonades, éssent un
passeig habitual de les monges.
Hi ha un pou i un petit estany en la zona de parterres. Actualment el camí perimetral té llum i sistema de megafonia.
Orientació a quatre vents, envoltat d'edificis
VEGATACIÓ:

Arbres:

Fitxa Catàleg:
Espècies:
Estat de conservació:
Arbustos:

Si

Cedrus sp., cedre
Bo
molts, boix i xiprer retallat i una
gran col.lecció de rosers
arbustius i enfiladissos

F 296 013
JH40

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

Denominació

Codi de classificació

Col·legi del Pare Coll
ELEMENTS:

Contruïts:

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

Estat de conservació:

escales i murets petit estany
rodó en la zona de parterres
retallats"
Bo
bancs de ciment (sense cap
valor)
Bo
capelletes cantonades 1890
monument germanes màrtirs
estàtua Pare Coll
Bo

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
manteniment i conservació

Criteris d'intervenció:
Mantenir l'espai lliure i l'estructura, procurar paviments permeables com fins ara, vetllar per un bon drenatge i
mantenir la diversitat d'espècies vegetals.

Elements a conservar:
Estructura general i usos

Informació complementària::

A la biblioteca de les germanetes hi ha informació ja que tenen anuaris molt complerts de la vida de la comunitat.
Per exemple sabem que les capelletes de 1890 van ser malmeses durant la Guerra Civil i destrossades les imatges
de la Mare de Déu de Lourdes i de Santa Rosa de Lima. El 1944 es van restaurar les capelletes i col.locar una
imatge de guix de la Mare de Déu.
També hi ha plànols (sense data) de la part formal del jardí on hi ha el Monument a les germanes màrtirs. La resta
son generals però en planta de patios la distribució entre patio/ jardin y huerta correspon a l'actual. Planos del
Colegio de Enseñanza Media de las Hermanas Dominicas en calle del Norte nº15 Vich (segurament 1972).

F 296 013

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Can Colomer Munmany

F 307 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C PELLAIRES s/n

Coordenades UTM:

X= 438460
Y= 4641894

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Varis segons elements
Conservació
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SVu

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

08500
C02.5 - O08.5

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Can Colomer Munmany

F 307 000
JA62

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

Can Colomer Munmany

Ús actual
Ús originari

Varis, habitatges i via pública
Necròpolis, assentament militar
i obra pública

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Museu Episcopal de Vic

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Necròpolis de Can Colomer
Plaça Sant Francesc - Prat Galliners, 4
variable

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció específica:
Els treballs d'ampliació de la fàbrica de Colomer Munmany posaren al descobert l'existència d'una important
necròpolis romana d'inhumació entre el carrer Sant Francesc i el riu Mèder. La necròpolis romana de Can
Colomer ou excavada gairebé en la seva totalitat en els anys 70 del segle XX on es van recuperar unes 16 tombes
dels que destaca un sarcòfag de plom, conservat al Museu Episcopal de Vic. Es tracta d’una sepultura de caixa i
tapadora plana que contenia un esquelet en posició horitzontal i braços pletes a la part abdominal del cos; mitja
moneda de bronze a la mandíbula inferior. L’aixovar presentava diverses agulles d’os amb el capdaurat, diverses
closques d’ou, un olpe d’argila de color beige i objectes de vidre datats del segle III dC, considerat un producte típic
que es posa en circulació entre els Antoninians i els Severs. Destaquen altres enterraments singulars, com els d’un
petit sarcòfag de plom pertanyent a un infant, i un altre adult fet de teules. Les dades recompilades van permetre
proposar una cronologia dels segles II i part del III dC. El 2003 s'inicien els sondejos en aquesta mateixa àrea del
solar de la factoria de Can Colomer Munmany. Aquesta intervenció es produeix dins el projecte d'urbanització per
part de l'empresa "Volumètric S.A." de Mataró. La prospecció arqueològica es divideix en diverses, de les quals
només les àrees A, B, C i D, resulten positives en relació a restes arqueològiques. - ÀREA A: es troba una
plataforma sobre les graves naturals, que podria ser d'una possible construcció. A més, hi hauria la presència de
restes ceràmiques vidrades i material constructiu típic del període modern, dels segles XVII-XVIII. - ÀREA B: permet
delimitar la necròpolis romana, ja excavada durant els anys 70 en la seva totalitat, gràcies als estrats amb materials
romans. - ÀREA C: es troben fonaments d'un edifici de planta rectangular, amb restes de ceràmiques vidrades i per
tant tindria relació amb una cronologia moderna, segle XVII-XVIII. Aquesta àrea es hauria de veure afectada quan
es va arreglar l'espai exterior de la fàbrica. - ÀREA D: es localitza un paviment de pedres i lloses amb restes
ceràmiques, que respondria a una hipòtesi d'un possible camí romà d'entrada a la ciutat. A més, es trobarien en els
ralls de les rases d'època romana.
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

Subsòl: Can Colomer Munmany

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:
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.

Informació complementària::

"AAVV. (1990). Municipi de Vic. Carta Arqueològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya. IPAC2671. AADD.
(2003). Memòria prospeccions arqueològiques al solar de Can Colomer Munmany, 2003. Arxiu Àrea Coneixement i
Recerca, DGPC. AADD. (2005). Informe d'excavació d'estructures a Can Colomer Munmany (abril 2005). Arxiu de
l'Àrea de Coneixement i Recerca. AA.DD. (1995). Autopistes i arqueologia. Memòria de les excavacions en la
prolongació de l'autopista A-19. Barcelona. ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.; OLLICH, I. (1984).
Història d'Osona. Vic: 308. BARRASETAS, E.; MARTIN, A.; PALET, J.M. (1994). La vil•la romana de l'Aiguacuit
(Terrassa, Vallès Occidental). Col•lecció Memòries d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya. 6. Barcelona
CABALLÉ, A.: (1985). Memòria sobre l’excavació d’urgència a la Plaça de la Pietat de Vic. Servei d’Arqueologia de
la Generalitat de Catalunya. Inèdita. CASAS I GENOVER, J. (1989). L'Olivet d'en Pujol i els Tolegassos. Dos
establiments agrícoles d'època roma a Viladamat (Campanyes de 1982 a 1988). Centre d'Investigacions
Arqueològiques de Girona, Sèrie Monogràfica. Núm.10. Girona CRUELLS, W.; MOLAS, M.D.; OLLICH, I. (1984).
PRAV (Programa de Recerca Arqueològica a la ciutat de Vic). Inèdit. DURAN, M; MESTRES, I.; MOLAS, M.D.;
PUJADES, J. (1993). Memòria de les excavacions arqueològiques del jaciment del Camp de les Lloses (Tona,
Osona). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inèdita"

F 307 000

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Can Colomer Munmany
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Ciutadella de Can Colomer Munmany

Ús actual
Ús originari

Parc públic
Camí, altres.

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc inundabilitat
Centre d'Investigacions
arqueològiques d'Osona

Estat de conservació:

Conservat integrament

Baluard de Sant Bartomeu
Can Colomer
2-3 m

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció de bé:

Descripció específica:
Restes arquitectòniques que corresponen a una fortificació coneguda com a Baluard de Sant Bartomeu. La seva
construcció s'ha d'entendre dins el context bèl·lic de la Guerra dels Segadors i per tal de prevenir un nou atac
francès contra la ciutat, l’any 1655, Joan d’Àustria, havia decidit convertir-la en una plaça fortificada. Amb aquesta fi,
intentà reduir el recinte emmurallat i construir un segon anell de muralles amb sis baluards. El projecte comportà
l’enderrocament de molts edificis que quedaven fora muralles, fet que aixecà les protestes de molts ciutadans ja que
dels 946 edificis que tenia la ciutat, només 461 se situaven dins el nucli fortificat. La nova línia de fortificació havia
de resseguir la muralla del “morbo” construïda el 1630 per protegir la ciutat de les epidèmies de pesta. Tot aquest
gran pla de fortificació, després dels enderrocs, es reduiria a la construcció dels baluards del Carme i el de Santa
Teresa. S’intentà reduir el contingut urbà enderrocant els edificis dels ravals que quedaven fora de les antigues
muralles. Dels 946 edificis que tenia aleshores la ciutat, només 461 eren a l’interior de les muralles. Aquest pla donà
peu a la destrucció de molts edificis religiosos que foren volats amb pólvora. El convent dels framenors al c/Sant
Francesc n’és un exemple. Joan d’Àustria promou la construcció d’una segona línia de fortificació que segueix en
gran part les parets de la clausura de la morbo a través de l’edificació de sis baluards, segons un Pla de l’arquitecte
Bonaventura Tarragó, els baluards són els següents: - el de Santa Clara Vella, que és té constància de la primera
pedra el 1656, -el del Carme, -el de Santa Teresa i tres al cantó del migdia, dels quals no es té constància de la
seva construcció. Un d’ells estaria ubicat al cap del c/de Sant Francesc. Aquesta estructura apareix a l’àrea A, una
estructura atalussada construïda sobre les graves naturals del terreny i per tan a gran profunditat respecte el sòl
actual (250cm). Es tracta d’una gran plataforma sobre la qual s’aixecaria una possible construcció. Presenta una
tècnica de construcció molt acurada que empra un parament de blocs regulars i rajols i de carreus molt ben
escairats en una de les cantonades documentades. Correspon a una gran edificació que en el moment de la
prospecció o sondeig fou difícil d’ identificar. Es tracta d’una estructura situada davant el carrer de Sant Francesc
que es situava per sota de les estructures no enderrocades en aquell moment de la fàbrica (veure plànol). El tipus
d’estructura atalussada i la presència d’algun fragment de ceràmiques vidrades així com de material de construcció
recuperat durant la fase d’excavació arqueològica, varen permetre indicar una cronologia entre els segles XVII-XVIII.
Les característiques de l’estructura documentada, la construcció atalussada de bona factura i regust defensiu en el
tractament del parament, cantonades, forma..., permeten plantejar que aquesta gran plataforma fos l’inici de
l’edificació de l’esmentat baluard. Documentació recollida a MESTRES 2003. Intervenció al solar de Can Colomer
Munmany (Vic, Osona). Servei d'Arqueologia.

F 307 000
JA63

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Can Colomer Munmany
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

F 307 000
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::

AADD. (2003). Memòria prospeccions arqueològiques al solar de Can Colomer Munmany, 2003. Arxiu Àrea
Coneixement i Recerca, DGPC. AADD. (2005). Informe d'excavació d'estructures a Can Colomer Munmany (abril
2005). Arxiu de l'Àrea de Coneixement i Recerca.

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl i plàtans del PRAT DE LA RIERA

F 308 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Codi Postal:
Plànol:

Coordenades UTM:

X= 438075
Y= 4641759

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

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)
SVu

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.5 - O08.5

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl i plàtans del PRAT DE LA RIERA

F 308 000
JA64

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

Prat de la Riera

Ús actual
Ús originari

Espai verd
antròpic desconegut

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc inundabilitat
Desconegut

Estat de conservació:

Destruït totalment

Passeig d'en Pep Ventura indeterminat
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Varis segons elements

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Alt imperi

Descripció de bé:

Descripció específica:
A prop del Pont del Remei es localitzà un ungüentari de vidre, sencer, de color verd que corresponia a la forma 26
d'Ising, de 45 mm d'alçada datada de la primera meitat segle I aC. Segons testimonis orals fou trobat a la zona
meridional del Prat de la Riera, prop del Pont del Remei. A finals del segle XVIII s'hi plantaren arbres, s'hi feren murs
de contenció i el convertiren en un passeig entorn del solemne portal anomenat del Vi Gros (1769) prop d'on ara hi
ha el Pont de la carretera de Barcelona.
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

Subsòl i plàtans del PRAT DE LA RIERA
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::

A.A.V.V. (1990). Carta Arqueològica de Catalunya. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, IPAC2751
ALMAGRO, M.; SERRA, J.C.; COLOMINAS, J. (1945). Carta Arqueológica de España. Provincia de Barcelona .
Madrid .Centro Superior de Investigaciones Científicas. CRUELLS, W.; MOLAS, MD.; OLLICH, IL (1985). Programa
PRAV. Vic. Inèdit. JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona: 263. MOLAS, M.D. (1975). La
comarca de Osona: problemática de su iberización y proceso de romanización a través de su carta arqueológica.
MOLAS, M. D. (1979). Acerca de la urbe ausetanorum y de la ciudad romana de Ausa. A:B.S.E.A.A.Valladolid.
MOLAS, MD. (1982). Els ausetans i la ciutat d'Ausa: 95. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C.
(1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 140.

F 308 000

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl i plàtans del PRAT DE LA RIERA

F 308 000
D02

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Plàtans del Prat

Coordenades UTM:

X= 438083

Casc Urbà. Es troben en els dos nivells del passeig Pep Ventura, tant a la vorera de la calçada
com al passeig de terra de la ribera.
Y= 4641780

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:
Ressegueixen el riu Mèder per un Passeig alçat que es coneix popularment com el Prat. En aquest passeig s’hi han
fet reformes durant aquest últim any que han millorat tot l’entorn de l’arbreda.

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:

13-14m
La filera exterior va 2,10 a 2.90m.
La filera exterior va de 2,50 a 3,20m.

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Els plàtans d’aquesta zona estan dividits en tres fileres. La filera exterior, és a dir la que es troba a la vorera de la
calçada, és la que té els exemplars més grans i en més bon estat. Es tracta, potser, del grup d’arbres de
majors dimensions del casc urbà de Vic. Segurament són dels exemplars de plàtan més antics dins de Vic, s’ha
trobat documentació que assenyala que aquests arbres ja podien existir al voltant del 1850.
La doble filera més propera al Mèder presenta molts arbres cavorcats que han estat reomplerts de ciment. Aquesta
tècnica per consolidar els arbres malmesos es va fer servir fa unes dècades de forma habitual. Els arbres tenen
unes ferides molt grans a causa d’una porga que devia haver estat molt agressiva.
La utilització de fileres de plàtans en els carrers està en desús. Aquest fet es deu a que de forma natural la seva
capçada creix molt i ocupa molt espai, si no és que es duu a terme una poda molt severa. Aquesta poda fa perdre
gran part del seu atractiu.
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

TORRE DELS FRARES

F 312 017

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C PEROT ROCAGUINARDA 17

Coordenades UTM:

X= 437462
Y= 4642418

Dades Cadastrals:

7526101DG3472N

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta
PB+3P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
36416
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEd
Universitat de Vic

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

5234 m2
1373 m2

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

Denominació

Codi de classificació

TORRE DELS FRARES

F 312 017

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Marià Callís, mestre d'obres

M08
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Època moderna (Segles XVll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Actualment, el mas ha quedat embegut per la ciutat i ha perdut l'essència d'un mas en relació a
grans superfícies de terres, amb un entorn paisatgíc extens i una gran visibilitat.
Per tant, l'espai de protecció correspon a l'espai verd del voltant definits pels carrers.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una masia de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teula àrab a doble vessant
amb el carener perpendicular a la façana. Al costat dret hi té una torre adossada amb coberta a quatre vessants.
El marc de les obertures principals, cantonades i coronament de la torre són de pedra tallada i l'acabat de la façana és
arrebossat. Algunes llindes i mènsules de l'entrada principal són barroques. Sota l'escut dels carmelitans encastat a la
torre hi ha la data 1642.
Actualment, i després d'una gran rehabilitació, es troba situada sobre un gran sòcol construït d'obra nova.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Façanes planes. El volum de la casa i la torre domina per sobre la composició de façanes. Materials: El
marc de les obertures principals, les cantonades i el coronament de la torre són de pedra tallada i els acabats de façana
són arrebossats. Elements arquitectònics a destacar: Tots els de pedra tallada i la torre.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Mas amb diferents transformacions. La última realitzada a finals del segle XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra del tipus 2F, per la qualitat d'alguns elements de pedra que
hi ha i per la torre annexa que evidencia el valor històric del conjunt.

Elements:

Cal destacar la torre

Entorn de protecció:

Actualment, el mas ha quedat embegut per la ciutat i ha perdut l'essència d'un mas en relació a
grans superfícies de terres, amb un entorn paisatgíc extens i una gran visibilitat.
Per tant, l'espai de protecció correspon a l'espai verd del voltant definits pels carrers.

Grau de coherència:

no

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

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

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

Denominació

Codi de classificació

TORRE DELS FRARES

F 312 017

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics orginials i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades per les Normes urbanístiques del POUM. La torre ha de tenir la mateixa protecció
que el cos principal i es valorarà que sigui visible des del carrer de Jacint Verdaguer.

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

Casa Concepció Vergés

F 317 003

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C PLA DE BALENYÀ 3

Coordenades UTM:

X= 438229
Y= 4642505

Dades Cadastrals:

8226212DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P

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
Local a la planta baixa i
habitatges a les altres.

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Urbanització de l’Horta d’en
Xandri: Creixement produït al s. XIX i XX projectat per
Josep Casademunt i que va ocupar l’espai buit existent
entre els carrers itinerants consolidats del c/ de Gurb i el c/
Manlleu, i al mateix temps dóna continuïtat a l’Eixample
Morató. Les alineacions segueixen traçats en línia recta,
amb edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliars).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

168 m2
409 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Casa Concepció Vergés

F 317 003

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Josep A. Torner, mestre d'obres
1905
Època contemporània Segles XX

EU215
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

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 bàsicament simètrica respecte a un eix central. Tots els elements utilitzats en la composició de la façana
són modernistes. L'edifici queda rematat per un ràfec inclinat amb colls vistos. La llosana dels balcons i les reixes són de
ferro forjat complex i els acabats de façana són arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Casa de nova planta de 1905, previ enderroc de dues cases existents al mateix lloc. És de
petites dimensions i sense cap pretensió senyorial però deixa traslluir l'estètica modernista de
principis de segle que tantes obres interessants deixà la ciutat de Vic

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
És una de les peces clau del modernisme produït a Vic, en ple floriment d'aquest moviment i
també és, sens dubte, l'obra modernista més important de Josep A. Torner, que normalment feia
construccions d'estil eclèctic. Cal destacar la qualitat dels elements arquitectònics.

Elements:

Cal destacar tots els elements de la façana que singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:
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 Concepció Vergés
Criteris d'intervenció:

F 317 003

Exterior: A la façana que dóna al carrer Pla de Balenyà i la coberta s'ha de mantenir el volum, la
formalització arquitectònica, els materials, les textures i el cromatisme.

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

Edifici d'habitages del Pla de Balenyà 5/7

F 317 005

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C PLA DE BALENYÀ 5/7

Coordenades UTM:

X= 438214
Y= 4642507

Dades Cadastrals:

8226211DG3482N

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: Urbanització de l’Horta d’en
Xandri: Creixement produït al s. XIX i XX projectat per
Josep Casademunt i que va ocupar l’espai buit existent
entre els carrers itinerants consolidats del c/ de Gurb i el c/
Manlleu, i al mateix temps dóna continuïtat a l’Eixample
Morató. Les alineacions segueixen traçats en línia recta,
amb edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliars).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

455 m2
1696 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Edifici d'habitages del Pla de Balenyà 5/7

F 317 005

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU216
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Amb transformació del principis i mitjans del s.XX
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeres fruit de l'annexió de dues o més parcel·les històriques, d'estructura radicional de parets de càrrega i
coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

L'edifici és completament simètric respecte un eix central. A la vegada marca diferents eixos verticals que dominen la
composició. Hi ha disminució en les mides de les obertures amb l'alçada. L'edifici queda coronat per un cos central més
alt, amb arcades petites, acabat amb una petita cornisa.La llosana dels balcons és de pedra, les baranes són de ferro
forjat complex, les llindes, brancals i relleus no tenen cap material determinat i els acabats de façana són arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquestes edificacions són el resultat de l'Eixample del segle XIX de l'Horta d'enXandri, i per tant
l'edfici segurament és de la primera meitat del segle XX. El 1942 J de H. Ferrés, arquitecte, hi va
obrir dues portes.

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)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és molt interessant pels tipus d'habitatges plurifamiliars i també per la composició
general de la façana, que en certa manera és una evolució de les façanes introduïdes pels
mestres d'obres en la transformació de la part barroca de la ciutat.

Elements:

Cal destacar els de pedra i les baranes de ferro que singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:
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'habitages del Pla de Balenyà 5/7
Criteris d'intervenció:

F 317 005

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.

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

Edifici d'habitatges del c. Pla de Balenyà 9

F 317 009

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C PLA DE BALENYÀ 9

Coordenades UTM:

X= 438200
Y= 4642508

Dades Cadastrals:

8226210DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P

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: Urbanització de l’Horta d’en
Xandri: Creixement produït al s. XIX i XX projectat per
Josep Casademunt i que va ocupar l’espai buit existent
entre els carrers itinerants consolidats del c/ de Gurb i el c/
Manlleu, i al mateix temps dóna continuïtat a l’Eixample
Morató. Les alineacions segueixen traçats en línia recta,
amb edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliars).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

170 m2
463 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. Pla de Balenyà 9

F 317 009

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1874
Època contemporània Segles XlX

EU217
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

Edifici entre mitgeresd'estructura radicional de parets de càrrega i coberta de teula àrab en dues vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és asimètrica amb tres eixos de composició, dos dels quals són iguals. La planta baixa és tota ella de pdra
amb arcs rebaixats i elements de manyeria treballats en el portal d'accés. Les llosanes dels balcons són de pedra i les
obertures estan emmarcades per uns ornaments d'obra vista. La façana està rematada per un ràfec a mode de cornisa.
L'acabat general és arrebossat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquestes edificacions són el resultat de l'Eixample del segle XIX de l'Horta d'en Xandri

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)

Elements:

Cal destacar la planta baixa, els elements de pedra, els elements de manyeria, els detalls d'obra
vista i el ràfec que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

Entorn de protecció:
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. Pla de Balenyà 9
Entorn de protecció:
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

F 317 009

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. Pla de Balenyà 20

F 317 020

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C PLA DE BALENYÀ 20

Coordenades UTM:

X= 438126
Y= 4642526

Dades Cadastrals:

8128610DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P

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 2
Comerç i habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Urbanització de l’Horta d’en
Xandri: Creixement produït al s. XIX i XX projectat per
Josep Casademunt i que va ocupar l’espai buit existent
entre els carrers itinerants consolidats del c/ de Gurb i el c/
Manlleu, i al mateix temps dóna continuïtat a l’Eixample
Morató. Les alineacions segueixen traçats en línia recta,
amb edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliars).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

446 m2
699 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. Pla de Balenyà 20

F 317 020

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU218
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Bo

Es desconeix
Finals del segle XIX
Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Veure conques visuals fitxa Z 001 000

DESCRIPCIÓ:

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

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és bàsicament simètrica, amb una gran portalda amb elements de ferro complexe en el portal d'accés situat
en un lateral. Less obertures són organitzades per eixos verticals, tot i així, el balcó recull totes les obertures de primera
planta i estableix una forta línia hortizontal. La llosa del balcó és de pedra, al igual que tota la planta baixa. La resta de la
façana està arrebossada. El coronament és a mode de cornisa
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquestes edificacions són el resultat de l'Eixample del segle XIX de l'Horta d'en Xandri

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)
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)

Elements:

Cal destacar la planta baixa i el balcó de planta primera que caracteritzen i singularitzen l'edifici

Entorn de protecció:
Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Les persianes enrotllables de les obertures de la primera planta, i els maons de vidre del portal
d'accés distorsionen el conjunt. A la mesura que sigui possible, caldrà millorar aquests elements
per tal que siguin coherents amb el conjunt de la façana

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 del c. Pla de Balenyà 20
els cormatismes.
Entorn de protecció:
Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

F 317 020

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. Pla de Balenyà 31

F 317 031

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C PLA DE BALENYÀ 31

Coordenades UTM:

X= 438065
Y= 4642502

Dades Cadastrals:

8226201DG3482N

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
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2c 2
Comercial en la planta baixa, les
plantes pis estan en desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement en Eixample: Urbanització de l’Horta d’en
Xandri: Creixement produït al s. XIX i XX projectat per
Josep Casademunt i que va ocupar l’espai buit existent
entre els carrers itinerants consolidats del c/ de Gurb i el c/
Manlleu, i al mateix temps dóna continuïtat a l’Eixample
Morató. Les alineacions segueixen traçats en línia recta,
amb edificacions entre mitgeres, i amb la introducció de les
cases de pisos (habitatges plurifamiliars).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.1 - O08.1

Superfície:
Sostre:

194 m2
753 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. Pla de Balenyà 31

F 317 031

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Segurament Josep Ylla, mestre d'obres.
Amb reforma important al 1908
Època moderna (Segles XVlll)

EU219
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructures existents
Dolent

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de 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 de simetria centrat, té proporcions verticals. Amb l'alçada disminueix la mida de
balcons i obertures. L'edifici queda molt ben rematat per un ràfec a manera de cornisa. La llosana dels balcons, algunes
llindes i brancals i l'acabament de la cantonada són de pedra, les baranes són de ferro forjat simple i de fosa, i els
acabats de la façana són arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'obertura del carrer Pla de Balenyà es va produir al segle XIX quan es va desenvolupar
l'Eixemple de l'Horta d'en Xandri. Per tant, aquesta edificació ja devia existir dins el conjunt del
creixement itinerant consolidats el s.XVII-XVIII, i es deuria reformar el 1908 per adapar-la a la
nova alineació del carrer.

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'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
L'edifici és interessant per la seva composició, que resol molt bé la cruïlla dels dos carrers;
perquè és representatiu de la manera de construir els primers habitatges plurifamiliars i com a
testimoni dels sistemes constructius dels mestres d'obres i de com usaven els elements
arquitectònics de l'època.

Elements:

Cal destacar l'acabat de pedra de la cantonada, el ràfec a manera de cornisa i els arcs de planta
baixa que caracteritzen l'edifici i el singularitzen

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

Edifici d'habitatges del c. Pla de Balenyà 31

F 317 031

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, les textures i
els cormatismes.

Entorn de protecció:

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

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

Ermita de Sant Sixt

F 321 K01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

CTRA PRATS DE LLUÇANÈS km 1,5
AV OLÍMPIA
X= 436756
Y= 4642111

Dades Cadastrals:

6722401DG3462S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
36405
Conservació
Veure fitxa subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

49833 m2
194 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Sixt

F 321 K01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Romànic

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

ER01
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Culte
Estructures existents
Regular

Època medieval Alta Edat Mitjana (Segles Vlll - Xll)
Segles XI / XVII

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic bastant planer i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una petita capella de planta rectangular amb contraforts laterals. La porta d'accés és d'arc de mig punt. Per
sobre d'aquesta trobem una obertura en forma de creu llatina. L'aparell constructiu és de pedra i té teulada de teula àrab
a doble vessant.
Posteriorment es va construir la torre campanar de planta quadrada. A la part superior té obertures d'arc de mig punt i
està rematat amb merlets esglaonats.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La composició de la façana principal és plana i la façana nord és reformada amb contraforts. Els materials són de pedra
tallada emmarcant la porta d'entrada i parets i campanar de pedra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Capella original de final del segle XI. El campanar hi fou construït més tard i el 1687 s'hi feren
petites reformes.

Arqueologia:

Veure fitxa subsòl i 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)
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
Valor històric - artístic
L'edifici és un testimoni de les petites ermites de la rodalia de la ciutat, té interès històric i és
important com a peça romànica.

Elements:

El camí i els arbres que l'acompanyen formen part del conjunt i de l'entorn.
Sobretot el xipré de l'entrada i el banc-muret que s'allarga des de la façana, que generen un
espai d'acollida previ a l'accés.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració i la seva situació, que juntament amb les altres
ermites i masies, actuen com una xarxa de fites, que reforcen les antigues vies de comunicació i
doten de significat històric al paisatge.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Sixt

F 321 K01

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'hi ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la
textura, el cromatisme i l'estructuració funcional general.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat total, l'entorn natural i petits elements construïts entre els dos
camins que envolten a la capella.
En cas que es facin obres en la masia que hi ha al costat, caldrà fer una proposta al Patronat de
la Ciutat Antiga, i haurà d'estar informada favorablement per aquest.

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

Ermita de Sant Sixt

F 321 K01

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

Església de Sant Sixt de Miralpla

Ús actual
Ús originari

Edifici religiós
Església romànica amb
modificacions

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible

Estat de conservació:

Conservat integrament

Carretera Gironella c-154 km 1,5

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Baixa Edat Mitjana

Descripció de bé:

Descripció específica:
Es tracta d'una església romànica existent, amb moltes modificacions. El conjunt es menciona des de l'any 1100 en
la venda d'unes terres situades a Fontcoberta. Pertanyia a l'antic terme de Vic, en la demarcació de la vila de
Fontcoberta, actual lloc de Miralplà. i estava protegida per la família Riudeperes, que abans del 1175 la va cedir a la
canònica de Sant Tomàs de Riudeperes i més tard de la família Fontcoberta, que vivia en el mas proper que encara
porta aquest nom. El 1687 els ciutadans de Vic hi portaren les relíquies de Sant Just, amb motiu d'una plaga de
llagosta. Església d'una sola nau, coberta amb volta de canó, i amb absis semicircular a la capçalera, coberta amb
volta de quart d'esfera i ornamentat a l'exterior per arqueries cegues sense lesenes. L'aparell original és de
carreuons disposats en filades uniformes. L'església ha tingut diferents reformes després del segle XI: aixecament
de l'absis; El campanar, situat al costat sud, és de planta quadrada i presenta un acabat de torres coronades amb
merlets amb dues finestretes d'arc de mig punt a cada cara; construcció d'uns contraforts a la façana nord, les
dovelles de la porta principal, i la finestra cruciforme que s'hi obre al damunt. (Erra, A; Ocaña, M. 1992. P. 105)
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

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

Denominació

Ermita de Sant Sixt

Codi de classificació

F 321 K01

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Aplicació de la normativa vigent

Criteris d'intervenció:
Entorn inmediat

Informació complementària::

"ANGLADA, M. (1986). Sant Sixt de Miralplà. Catalunya Romànica. Osona II-III: 804-805. ERRA, A.; OCAÑA, M.
(1992). Esglésies romàniques. 118 testimonis de la història d'Osona. Figueres p.104-105. JUNYENT, E. (1976). La
ciutat de Vic i la seva història. Vic p.62 PLADEVALL, A. (1977). ""Sant Sixt de Miralpla"" a Full diocesà. Agost 1977.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 87. SALARICH,
J (1854). Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic p.276 SURINYACH, M (1985). Pla especial
de protecció arquitectònica i natural de Vic, sector fora muralles. Barcelona C-267, p.368 El Norte Catalán. Vic
(28.4.1894)."

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

Denominació

Codi de classificació

Antiga fàbrica

F 353 016

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SAGRADA FAMÍLIA 16

Coordenades UTM:

X= 437611
Y= 4642727

Dades Cadastrals:

7629408DG3472N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB

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)
R6b
Serveis

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:

511 m2
480 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Antiga fàbrica

F 353 016

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EI15
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Industrial/taller
Bo

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada dins el barri industrial del Sucre en relació al a carretera de Vic Barcelona, i la línia del
tren.

DESCRIPCIÓ:

Edifici industrial de planta rectangular, en el que la façana curta és la façana principal que s'entrega a migdia i a carrer.
Consta de planta baixa i golfes, actualment amb coberta de planxa metàl·lica a dues vessants. El caraner és
perpendicular a la façana principal, que en arribar-hi es bifurca i genera una petita vessant.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i completament simètriques. Els pilastres d'obra vista resalten sobre el pla de façana establint
un ritme i una composició en la façana. En la façana principal sobre l'eix de simetria es situa la porta principal i a sobre
tres arcs de punt rodó. Aquests elements són els únics que es troben emmarcats amb obra vista. El sòcol és de pedra i
el ràfec de colls vistos de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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 conjunt interessant com a vestigi del passat industrial d'aquesta zona de la ciutat.

Elements:

Cal destacar els elements d'obra vista, la gran obertura de la façana principal amb portes de
fusta i el ràfec.

Entorn de protecció:
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 texturai el
cromatisme.
Interior: S'ha de mantenir el volum i l'estructura portant.

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

Denominació

Codi de classificació

Antiga fàbrica

F 353 016

Entorn de protecció:

S'na de mantenir els passos laterals que permeten respirar les façanes laterals

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

Escola industrial

F 358 008

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

AV SANT BERNAT CALBÓ 8

Coordenades UTM:

X= 438565
Y= 4642790

Dades Cadastrals:

8629301DG3482N

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
PB+3P

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)
SEd
Escola de formació professional

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:

15903 m2
8729 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Escola industrial

F 358 008

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura de la postguerra

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Joan Masferrer i Pladesala, arquitecte
1957
Època contemporània Segles XX

EU220
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Escola
Estructura no existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

L'edifici està envoltat de patis i jardins.

DESCRIPCIÓ:

Edifici aïllat de planta baixa i dues plantes. És un edifici simètric volumètricament desenvolupat per divesrsos cossos, un
de principal rectangular i en el que creix en altura en el punt de l'eix de simetria. A banda i banda d'aquest cos, dos
cossos més petits també rectangulars es col·loquen perpendicularment al principal.
En els últims anys s'hi han anat annexant altres edificis de caracteristiques tipològiques molt diferents i que estan
exclosos de la catalogació.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana principal és composta de tres cossos i tot el conjunt és simètric respecte a un eix central. Les plantes es
distingeixen amb elements arquitectònics diferents. L'edifici queda rematat per un ràfec a manera de cornisa. El marc de
diferents elements i als ornaments són de pedra natural, les reixes i baranes són de forja i els acabats de façana són
arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En el centenari de la mort de Jaume Balmes, es concedí a la ciutat l'anomenada escola del
Treball, que s'inaugurà al 1957

Arqueologia:

Àrea d’expectativa arqueològica: Àmbit 1

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)
Encara que l'edifici no té gaire valor arquitectònic, podem dir que és interessant com a mostra
d'un tipus d'arquitectura i dels sistemes constructius de l'època en què fou construït.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar l'espai previ a l'accés entre la vlla de tancament i l'edifici. Aquest espai articula els
patis des del mateix punt de l'accés.

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

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

Denominació

Codi de classificació

Escola industrial

F 358 008
els cormatismes.
Interior: S'ha de mantenir el volum, l'estructuració general i el funcionament dels espais
principals

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir lliure l'espai previ de l'accés a l'edifici amb els elements originals i
estructuradors de l'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

Escola industrial

F 358 008
AE36

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

Institut Politècnic, IES Vic

Ús actual
Ús originari

Espai verd
Restes de la vil·la romana del
Puig dels Jueus

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Desconegut

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Av. St Bernat Calbó, 8
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Hi ha visible l’aulari, les dependències i equipaments esportius de l’Institut politècnic de Vic. ..."blocs i un capitell
corinti apareguts a les margeres arrasades quan es construí l’escola de Mestratge industrial, en uns terrenys que
contenien gran escampadissa de ceràmica romana..." (Junyent, 1976). Alguns autors consideren que possiblement
es tractaria de restes de la mateixa vil·la romana del Puig dels Jueus, de dimensions considerables. Les restes
podrien escampar-se pels camps, encara no urbanitzats, que s’estenen des del carrer del Dr. Fleming fins a la
carretera de Roda.
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

Escola industrial
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.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 98.

F 358 008

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

Denominació

Escola industrial

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
Informació oral

Codi de classificació

F 358 008

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

Denominació

Codi de classificació

ENTORN PONT DEL GURRI

F 360 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA SANT HILARI SACALM s/n

Coordenades UTM:

X= Y= -

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Conservació
Veure el conjunt arqueològic

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)

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:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

ENTORN PONT DEL GURRI
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Cap del Pont del Gurri

Ús actual
Ús originari

Varis, habitatges i via pública
Fons de cabana. Pont. Vil·la i
sitges romanes

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Carrer Montserrat-Carrer Francesca Bonnemaison, 2
40 cm a 2 m.

Museu Episcopal de Vic

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Bronze indeterminat, Romà Alt imperi

Descripció de bé:

Descripció específica:
El jaciment del Cap del Pont del Gurri descobert el 26 de setembre de 1919 i inicialment excavat per J. Gudiol i
Ricart i la colla de Gurb. Les restes es van localitzar principalment a prop del riu poc després del pont que travessa
aquest riu, en direcció a les poblacions de Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta. També es van trobar restes a la
Torre del Cap del Pont, a la part més elevada del marge seguint la carretera de Calldetenes. Tot i que algunes
publicacions (Almagro, M. 1954) parlen de sepultures, pels estudis posteriors sembla clar que es tracta d'un espai
destinat a l'hàbitat al llarg de tota la seva cronologia. Aquest material fou dipositat al Museu Episcopal de Vic i
interpretat com un fons de cabana de l'edat del bronze i 3 sitges d'època romana. Material ceràmic, sílex, ossos,
ceràmica ibèrica, campaniana, ceràmica romana i medieval, punxó d'os i clau de ferro que foren estudiats el 1982
per J. Puigvi i A. Daura. Aquest conjunt sembla ubicar-se en els marges retallats a la dreta del riu Gurri, Actualment
l'àrea està construïda i si bé s'han deixat alguns espais oberts, no s'hi han trobat indicis de què el jaciment segueixi
existint. Segons les informacions documentals que es disposa, aquest jaciment es pot dividir en dues parts: A) Una
Estructura de forma semicircular, amb una configuració de Casquet estètic. Aparegué arran del marge de la
carretera, cosa que fa suposar que una part de l'estructura havia estat destruïda. Les dimensions reconegudes són:
uns 2 m de llarg x 1 m d'ample i amb una profunditat d'entre 20 i 50 cm. Les terres del reompliment contenien una
gran quantitat de cendres, restes de fauna, així com un ric conjunt de ceràmiques i útils fets d'os. El material
arqueològic està format per un ric conjunt de ceràmiques fetes a mà, d'entre les quals destacarien alguns bols
hemisfèrics, un vas amb tres mugrons verticals superposats, grans vasos de parets rectilínies i llavi pla, decorats
amb cordons impresos, tasses decorades amb impressions que cobreixen tot el vas, mugrons, nanses de cinta, un
vas troncocònic amb sis llengüetes dobles, oposades diametralment arran de la vora, i base plana. Aparegueren
també, objectes fets en os: un botó amb perforació en V, una pinta òssia, un punxó i una plaqueta rodona. El
conjunt queda completat amb diversos esclats de sílex. Inicialment els arqueòlegs l'interpretaren com un sepulcre
d'incineració. Amb tot, J.M. Gudiol modificà la interpretació, vers el 1930, donant-lo com un fons de cabana. La seva
cronologia se situaria entre el Neolític Final i el Bronze Mitjà. B) A molt poca distància de l'anterior estructura, es
trobaren tres sitges plenes de ceràmiques romanes. Una d'elles, se situava a "un pam i mig", segons els mateixos
arqueòlegs. La ceràmica aparegué barrejada amb cendres i restes d'estucat de paret de color verd i mel. Els
principals materials recollits van ser ceràmiques de vernís negre, un fragment de sigil·lada sudgàl·lica, vasets de
parets fines, trossos d'àmfores, vasos ordinaris de cuina i un fragment amb un segell del taller d'Ancil. A més d'això,
també s'hi trobà una lluerna decorada amb una escena en la qual un petit cérvol és atacat per un llop. Aparegué
també una moneda de Bronze de l'època de Claudi. Aquestes restes s'han interpretat com les ruïnes d'una possible
construcció associada a una vil·la, situada a prop de la ciutat romana d'Ausa, amb una cronologia del segle I.

F 360 000
JA65

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

Denominació

Codi de classificació

ENTORN PONT DEL GURRI

F 360 000

Aquest jaciment presenta dificultats d'interpretació a causa de la pràctica destrucció del jaciment en construir, a
principis de segle, la xarxa viària d'aquesta zona i a causa del sistema d'excavació que va posar al descobert, en un
mateix moment estructures i materials d'èpoques i característiques molt diferenciades. En base les restes
recuperades els moments d'ocupació proposats serien les següents: Neolític: no es coneixen estructures pertanyent
a aquest període. Sembla que l'element que els excavadors interpreten com a sepulcre de fossa en realitat podria
correspondre a un fons de cabana d'època més recent, ja al bronze inicial. En canvi sí que hi ha alguns fragments
ceràmics del grup veraza i afins adscrits al neolític final. Calcolític i Bronze inicial (cap a finals del III mil·lenni aC),
sembla que a aquest període correspondria l'estructura del fons de cabana que Almagro havia atribuït a un sepulcre
de fossa (Almagro, M. 1954). Algunes restes ceràmiques i la troballa d'un botó en perforació en V, i en suport ossi
confirmen la cronologia. Època romana: D'aquest moment semblen datar les tres sitges de 2,5 m de diàmetre
aparegudes dues d'elles al mateix marge de la cuneta de la carretera de Calldetenes i la tercera a la part alta del
marge del camp. El material arqueològic recuperat correspon a ceràmica campaniana, sigil·lata sudgàl·lica, àmfora,
una de les vores amb la marca ANCIL-, restes de llànties, una decorada amb la figura d'un cérvol que és atacat per
un llop, ceràmica romana de cuina, restes d'estuc pintat de color verd i color mel, i una moneda de bronze de
l'emperador Claudi (Gudiol 1907 i Almagro 1954) recullen la informació de J. Saderra segons la qual "en obrir-se el
camí de Vic a Calldetenes aparegueren restes de sepultures romanes protegides per teules, que destruïdes pels
mateixos treballadors". Tot això fa pensar que a la riba dreta del riu Gurri, durant el segle I aC s'hi edificà una vil·la.
La troballa de restes medievals a la mateixa zona assenyala que la vida de l'indret perduraria fins a l'Edat Mitjana,
com ho demostra també el propi pont del Gurri construït en aquest punt per travessar el riu cap a llevant. El 1996 i el
1999 es fan excavacions arqueològiques en aquest l'indret. Amb motiu d'un projecte d'urbanització de la zona que hi
ha al marge esquerre de la carretera de Vic a Calldetenes, al costat del riu Gurri, s'efectuà un seguiment
arqueològic a causa de la proximitat de dos jaciments coneguts: El Cap del Pont del Gurri, un indret amb estructures
des d'època neolítica fins al període romà (fons de cabana, sitges), i La Torre del Cap del Pont del Gurri, que
presenta restes d'una vil·la i un camp de sitges. El seguiment arqueològic realitzat el 1999 donà com a resultat la
localització de 5 restes d'estructures de planta circular i fons còncau, retallades en el terreny natura que podrien
correspondre a fons de sitges, recuperant-se divers material arqueològic divers a l'interior del reompliment de
cadascuna d'elles, de cronologia romana i medieval, destacant un fragment de vora de ceràmica africana clara A.
Aquestes restes, excavades només en el sector afectat per l'obra, semblen formar part dels jaciments descrits
anteriorment. PONT DEL GURRI O PONT DE CAN CASETA: L'obertura de la carretera de Vic a Taradell i la seva
derivació a Sant Julià de Vilatorta féu desaparèixer, al principi del segle XX, l'anomenat pont del Gurri o pont de Can
Caseta, un magnífic i esvelt pont de tres arcades del qual resten només fotografies. Havia estat construït els anys
finals del segle XIII i els primers del XIV. Concretament fou renovat el 1433. Aquesta estructura fou enderrocada el
1916 en fer el pont nou a causa de l'ampliació de la carretera. Es preserva documentació gràfica i no es descarta la
presència d'algun tram preservat. TORRE DEL CAP DEL PONT DEL GURRI: Al marge dret de la ctra. Vic-Sant
Hilari Sacalm. Un km després d'haver travessat el Pont del Gurri. En ampliar les obres de la carretera que va de Vic
a Sant Hilari Sacalm, al costat de la casa de la Torre del Pont del Gurri, es localitzà el jaciment. El conreu i les obres
d'ampliació van destruir el nivell superior de 3 sitges, el material de les quals sortí barrejat amb cendres. S'hi trobà
ceràmica de vernís negre de tipus tardà, sigil·lata sudgàl·lica, vasos de parets fines, llànties, ceràmica comuna,
fragments d'àmfora i una moneda de Claudi. La Torre del Cap del Pont del Gurri és un jaciment situat molt a prop
del Cap del Pont del Gurri, fins al punt que s'arriben a sobreposar físicament i se'n fa difícil la delimitació (Guàrdia,
J. 2001). Les restes detectades semblen correspondre a una vil·la i a un camp de sitges i podria tractar-se dels
mateixos vestigis que corresponen a l'època romana del veí jaciment. El 1996 s'efectuà un seguiment arqueològic
(Pujades, J. 1996) durant les obres de conducció i subministrament del gas natural que afectava ambdós jaciments i
es va localitzar una fossa d'abocament de cronologia moderna a la zona de la Torre del Cap del Pont del Gurri,
sense detectar-se però les restes de la vil·la o sitges d'època romana.
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

ENTORN PONT DEL GURRI
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::

AVV. (1918). Butlletí de la Colla de Gurb (n.4 1918). AAVV. (1919). Butlletí de la Colla de Gurb (n.5 de 1919). AAVV.
(1920). Butlletí de la Colla de Gurb (n.9 i 12 de 1920). AAVV. (1990). Municipi de Vic. Carta Arqueològica de
Catalunya. Generalitat de Catalunya. IPAC2763. ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.; OLLICH, I. (1984).
Història d'Osona. Vic: 37 i 64. ALMAGRO, M. (1945). Carta Arqueológica de españa. Barcelona: 221-224.
CRUELLS, W.; MOLAS, MD.; OLLICH, I. (1985). Programa PRAV. Inèdit. DAURA, A.; PUIGVI, V. (1982). "El
jaciment Arqueològic del Cap del Pont del Gurri (Osona)" a Ausa X: 83-93. GUÀRDIA, J. (1999). Informe preliminar
de la intervenció arqueològica d'urgència al Cap del Pont del Gurri. Seguiment i excavació. Inèdit. GUÀRDIA, J.
(2004). Intervenció arqueològica d'urgència al Cap del Pont del Gurri (Vic, Osona). Jornades d'Arqeuologia i
Paleontologia de les Comarques de Barcelona. La Garriga, 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2001: 651-653.
GUDIOL, J. (1907). L'Ausa Romana i el seu Temple. Vic: 57. GUDIOL, J. (1920). "Excavació de les sitges del Gurri"
a Butlletí de la Colla de Gurb, vol.1, n. IV, XII i XXII. "CRUELLS, W.; MOLAS, MD.; OLLICH, I. (1985). Programa
PRAV. Inèdit. JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona."

F 360 000

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

Denominació

Codi de classificació

ENTORN PONT DEL GURRI

F 360 000
AE37

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

Pont del Gurri

Ús actual
Ús originari

Via pública
obra pública, pont

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
No s'hi ha realitzat excavació
arqueològica

Estat de conservació:

Destruït totalment

Pont de Can Caseta
Final carrer Montserrat
superficial

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Elements arquitectònics

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció de bé:

Descripció específica:
L'obertura de la carretera de Vic a Taradell i la seva derivació a Sant Julià de Vilatorta féu desaparèixer, al principi
del segle XX, l'anomenat pont del Gurri o pont de Can Caseta, un magnífic i esvelt pont de tres arcades del qual
resten només fotografies. Havia estat construït els anys finals del segle XIII i els primers del XIV. Concretament fou
renovat al 1433. Aquesta estructura fou enderrocada al 1916 en fer el pont nou degut a l'ampliació de la carretera.
Es preserva documentació gràfica i no es descarta la presencia d'algun tram preservat.
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

ENTORN PONT DEL GURRI
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.119-120PLADEVALL, A (1980). Els vells ponts
d'Osona. Revista Vic 1980 p.121-126.PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia
Urbana de Vic. Fitxa n. 129.

F 360 000

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

Denominació

Codi de classificació

ENTORN PONT DEL GURRI

F 360 000
JA66

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

Torre del Cap del Pont del Gurri

Ús actual
Ús originari

Via pública
Lloc amb estructures
conservades

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Museu Episcopal de Vic

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Crta. Vic-Sant Hilari, Km 1, a la dreta
Desconegut, entorn turó

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Alt imperi

Descripció de bé:

Descripció específica:
Al marge dret de la ctra. Vic-Sant Hilari Sacalm. Un Km després d'haver travessat el Pont del Gurri. En ampliar les
obres de la carretera que va de Vic a Sant Hilari Sacalm, junt a la casa de la Torre del Pont del Gurri, es localitzà el
jaciment. El conreu i les obres d'ampliació destruiren el nivell superior de 3 sitges, el material de les quals sortí
barrejat amb cendres. S'hi trobà ceràmica de vernís negre de tipus tardà, sigil·lata sudgàl·lica, vasos de parets fines,
llànties, ceràmica comuna, fragments d'àmfora i una moneda de Claudi. La Torre del Cap del Pont del Gurri és un
jaciment situat molt aprop del Cap del Pont del Gurri, fins al punt que s'arriben a sobreposar físicament i se'n fa
difícil la delimitació (Guàrdia, J. 2001). Les restes detectades semblen correspondre a una vil·la i a un camp de
sitges i podria tractar-se dels maiteixos vestigis que corresponen a l'època romana del veí jaciment. Al 1996
s'efectuà un seguiment arqueològic (Pujades, J. 1996) durant les obres de conducció i subministrament del gas
natural que afectava ambdós jaciments i es va localitzar una fossa d'abocament de cronologia moderna a la zona de
la Torre del Cap del Pont del Gurri, sense detectar-se però les restes de la vil·la o sitges d'èpocaromana.
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

ENTORN PONT DEL GURRI
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. (1918). Butlletí de la Colla de Gurb (n.4 1918). AAVV. (1919). Butlletí de la Colla de Gurb (n.5 de 1919).
AAVV. (1920). Butlletí de la Colla de Gurb (n.9 i 12 de 1920). A.A.V.V. (1990). Carta Arqueològica de Catalunya.
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, IPAC2753. ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.;
OLLICH, I. (1984). Història d'Osona. Vic: 37 i 64. ALMAGRO, M. (1945). Carta Arqueológica de españa. Barcelona:
221-224. CRUELLS, W.; MOLAS, MD.; OLLICH, I. (1985). Programa PRAV. Inèdit. DAURA, A.; PUIGVI, V. (1982).
"El jaciment Arqueològic del Cap del Pont del Gurri (Osona)" a Ausa X: 83-93. GUÀRDIA, J. (1999). Informe
preliminar de la intervenció arqueològica d'urgència al Cap del Pont del Gurri. Seguiment i excavació. Inèdit.
GUÀRDIA, J. (2004). Intervenció arqueològica d'urgència al Cap del Pont del Gurri (Vic, Osona). Jornades
d'Arqeuologia i Paleontologia de les Comarques de Barcelona. La Garriga, 29-30 de novembre i 1 de desembre de
2001: 651-653. GUDIOL, J. (1907). L'Ausa Romana i el seu Temple. Vic: 57. GUDIOL, J. (1920). "Excavació de les
sitges del Gurri" a Butlletí de la Colla de Gurb, vol.1, n. IV, XII i XXII.

F 360 000

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

Denominació

Codi de classificació

ENTORN PONT DEL GURRI

F 360 000
D09

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Plàtans de la carretera de Calldetenes

Coordenades UTM:

X= 439975

Casc Urbà. Es troben a la carretera que enllaça Vic amb el poble de Calldetenes.
Y= 4641842

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 carretera que enllaça Vic amb el municipi de Calldetenes. És una carretera molt
transitada, ja que uneix la ciutat de Vic amb els principals pobles situats al nord-est.

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:

14-17m
De 2 a 2,60m
De 2,1 a 2.8m

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquesta arbreda està formada per dues fileres, una a cada costat de la carretera d’unió entre Vic i Calldetenes.
Com la majoria d’accessos a la ciutat de Vic, els plàtans tenien la funció de proporcionar ombra als carros que hi
circulaven. Si bé, molts exemplars es varen talar, per problemes de proximitat als vials de circulació. Alguns dels
exemplars presenten forats en el tronc i podridures a nivell de branques, degut a les podes severes que se’ls hi va
realitzar durant anys.
En aquest punt, també es pot observar , si bé no s’han tingut en compte per a la catalogació, una segona filera de
plàtans de recent plantació, que es va dur a terme conjuntament amb la urbanització Sant Llàtzer.
Aquesta arbreda està formada per 94 exemplars.
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

Capella de Sant Jaume dels Malalts

F 363 033

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

C SANT JAUME 33
PTGE SANT JAUME
X= 438535
Y= 4641333

Dades Cadastrals:

8715501DG3481N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIL
24606
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEc
En desús

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:

10628 m2
2072 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Capella de Sant Jaume dels Malalts

F 363 033

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Gòtic
Romànic

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

MH37
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Molt dolent

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt dels creixements itinerants

DESCRIPCIÓ:

Església d'una sola nau amb absis semicircular i orientada de llevant a ponent. Està unida per la part de migdia a un
magatzem i taller industrial i la part de l'absis es troba dins la serradora.
L'absis és cobert per lloses de pedra i teula i a la part de baix hi ha una finestra d'esqueixada. El mur de tramuntana és
de paret llisa i visible des d'un pati interior de l'edifici. A la part de migdia hi havia hagut una hostatgeria. La nau és
coberta amb volta d'ogiva, hi ha restes de paret on hi havia el portal de l'atri. A ponent i visible des del carrer hi ha un arc
d'ogiva de pedra, tapiat amb totxo i arrebossat amb la imatge de Sant Antoni al damunt i dues finestres. Ha desaparegut
el campanar.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Capella romànica original del segle XII. Al segle XV s'ha va construir un atri a la part de davant.
Fou restaurada el 1829 i venuda a particular el 1936; moment en què comença a quedar
degradada. Fóu destinada a subvenir els malalts empestats i leprosos, que eren atesos en un
hospital annex.

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
És una de les peces romàniques més importants de la ciutat. Té un valor històric considerable
perquè ja es troba documentada el 1210. Dóna nom al petit pont i al torrent que hi passa a la
vora.

Elements:
Entorn de protecció:

Actualment no disposa de l'entorn adeqüat.

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

Capella de Sant Jaume dels Malalts

F 363 033

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'ha de mantenir, en tot el que queda, el volum, la formalització arquitectònica,
els materials, la textura i el cromatisme.

Entorn de protecció:

Entorn: S'ha de recuperar l'entorn de protecció, dotant-lo de visibilitat i protagonisme tractant la
Capella de Sant Jaume del Malalts com a monument integrat en la urbanització del carrer.

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

Capella de Sant Jaume dels Malalts
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Fornícula de Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume, 33
Pertany a la imatgeria popular
Taller 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:
Ocupa el lloc de l'antiga capella de Sant Jaume del segle XII de la qual resta l'arc gòtic on s'insereix la fornícula. La
capella va ser profanada per les tropes franceses l'any 1809 i restaurada l'any 1829; de nou profanada l'any 1936 va
ser secularitzada i va quedar aquesta fornícula amb la imatge del sant que pot ser obra d'un taller d'Olot i de la
segona meitat del segle XX.
Descripció:
La fornícula que té la forma d'un arc de mig punt a l'interior de la qual se situa la imatge protegida per una porta de
ferro i vidre. S'ubica sota el vèrtex de l'arc gòtic que resta de l'antiga capella de Sant Jaume. El sant és de de pasta
de cartró i fusta, i porta els atributs de l'apòstol, va vestit i porta el bàcul de pelegrí, capell verd i aurèola.
Testimoni d'un lloc històric. Se situa en el lloc on hi havia la capella de Sant Jaume de finals del s. XII i que
pertanyia a l'hospital de Sant Jaume que ja existia als anys 1210 i 1211 i que fou construïda a l'hospital de pobres i
passavolants també conegut per hospital dels leprosos o Sant Jaume dels Malalts. En tenien cura un grup de laics
coneguts l'any 1357 com a frares de Sant Jaume dels Malalts. Aquesta capella fou secularitzada a partir de l'any
1936 i es va unir a una casa particular. El sant porta els atributs d'apòstol amb el bàcul de pelegrí.
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 actual que ocupa en la façana.

Informació complementària::

Bibliografia: "Hospital de la Santa Creu. Història d'una institució assistencial". Hospital de la Santa Creu, Vic, 2000.

F 363 033
FC66

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

Denominació

Codi de classificació

Capella de Sant Jaume dels Malalts
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Sant Jaume dels Malalts

Ús actual
Ús originari

Particular, serradora
Hospital, hospederia

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ no accessible
Risc d'expoli
No excavat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Hospital de Leprosos
Camí antic d'entrada a Vic
Superficial

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó, Modern XVI - XVII

Descripció de bé:

Descripció específica:
La capella encara és visible, actualment reconvertida en magatzem d’una serradora. De l’hospital no en queden
restes visibles. Aquesta església es trobava al barri anomenat de la Guia, al final del carrer de Sant Francesc, vora
el pont que travessa el torrent de Sant Jaume, davant l’encreuament amb el carrer Folch i Torres. Aquesta església
es trobava dins l’antic terme de Vic, al costat de l’antic camí ral que pujava del Congost fins a Vic. A 2 km del centre
històric amb un hospital annex vers el torrent de Sant Jaume, on els leprosos nats en el territori d’Osona, pobres,
passavolants i empestats acostumaven a albergar-se. No se sap quan va ser destruït l’hospital. La capella es
documenta a partir del 1210 quan Florència feu un llegat de sis diners a Sant Jaume dels Leprosos. El 1211 el rei
Pere el Catòlic concedí a l’església i als seus leprosos un cens anual de sis sesters de vi. Pel regiment de la capella
i de l’hospital es posseïen uns béns i terres administrats pels propis malalts que s’anomenaven germans de Sant
Jaume. Així el 1236 els béns de la capella eren administrats pels malalts: Guillem de Pla, Ramon de Cabanes i Pere
de Ripoll. Aquesta funció assistencial degué durar fins mitjan XIV com ho testimonien els continuats llegats que es
fan, però en construir-se l’hospital de Vic degué quedar com simple capella. Aleshores per una butlla del 1410 de
Benet XIII s’uneix la capella al benefici de Sant Hipòlit de la catedral de Vic. La seva existència posterior fins al
segle XIX seguí essent el d’una capella administrada pels sacerdot beneficiat de Sant Hipòlit. L’any 1809 fou
profanada pels francesos i el 1829 s’hi restaurà el culte que se celebrava almenys un cop a l’any, per l’aplec. El
1936 tornà a ser profanada, fou desafectada i es vengué a un particular. Hi ha restes de l’estructura bàsica de la
capella. És una capella d’una sola nau, capçada per un absis semicircular obert directament a la nau sense
ornamentació exterior i proveït d’una única finestra de doble esqueixada. Al mur de migjorn hi ha una obertura que
podria correspondre a la porta primitiva. La coberta és amb volta de canó seguit. L’any 1809 la capella fou
profanada pels Actualment és un magatzem de fusta, després d’haver servit de cort de porcs. L’edifici romànic ha
sofert la mutilació del campanar i s’ha tancat l’atri construït al s.XV. Al cantó de ponent hi ha un transformador
elèctric que dóna a la via pública on hi ha afegit un atri amb un arc apuntat tapiat on hi havia la leproseria, que
s’estendria fins al Torrent de Sant Jaume. AAVV. (1877). Diario de Vich, n.71 (27.7.1877) p.583 ANGLADA, M
(1986). "Sant Jaume dels Malalts" a Catalunya Romànica. Barcelona vol.III Osona II p.796-797 JUNYENT, E. (1976)
La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.62 i 87-88 PLADEVALL, A (1983). "L'hospital de Vic" a Revista Vic. 1p
s/n PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 83 i 97.
SALARICH, J (1854). Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias p.253 SENA, F. (1955-57). "IV
siglos del hospital de Vich" a Ausa, II p. 121-126 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-280, p. 384.

F 363 033
ZA67

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

Denominació

Codi de classificació

Capella de Sant Jaume dels Malalts

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

F 363 033

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. (1877). Diario de Vich, n.71 (27.7.1877) p.583ANGLADA, M (1986). "Sant Jaume dels Malalts" a Catalunya
Romànica. Barcelona vol.III Osona II p.796-797JUNYENT, E. (1976) La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona
p.62 i 88. PLADEVALL, A (1983). "L'hospital de Vic" a Revista Vic. 1p s/nPUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.;
SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 83 i 97.SALARICH, J (1854). Vich, su historia, sus
monumentos, sus hijos y sus glorias p.253SENA, F. (1955-57). "IV siglos del hospital de Vich" a Ausa, II p.
121-126SURIYACH, 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-280, p. 384.

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

Denominació

Capella de Sant Jaume dels Malalts
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.

Codi de classificació

F 363 033

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Carrer Soledat

F 392 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C SOLEDAT s/n

Coordenades UTM:

X= 438370
Y= 4641984

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

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)

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:

08500
C02.3 - O08.3

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Carrer Soledat

F 392 000

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

Carrer Soledat s/n

Ús actual
Ús originari

Carrer, espai de circulació
Camí antic

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

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

Estat de conservació:

Destruït parcialment

2m

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
L'obertura d'una cala arqueològica situada al final del carrer Soledat, en un punt proper al l'entrada del carrer de
Sant Francesc (si bé al costat del riu, prop de l'acera) va permetre documentar una estratigrafia complexa associada
a les diverses avingudes del riu Mèder. A part de la sedimentació de les diverses vingudes del riu es van
documentar les restes esquelètiques parcials d'un individu adult-senil. La part de columna vertebral i extremitats
conservades va permetre identificar un individu (masculí o femení) de certa edat i d'estatura baixa. La localització
d'un paviment format per grans blocs de pedra, i parcialment reparat amb morter de calç va permetre projectar la
ubicació d'un sol camí antic. La localització de material ceràmic d'època romana (Tègulae) i medieval (ceràmica
grisa) va permetre evidenciar la freqüentació antròpica d'aquest espai des de l'antiguitat.
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

Subsòl: Carrer Soledat
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::

GÓMEZ, A.; PUJOL, A. 2017. Informe-memòria de la intervenció arqueològica al Carrer Soledat s/n. Servei
d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

F 392 000

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

Denominació

Codi de classificació

Clausura del Morbo

F 500 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

X= Varis
Y= Varies

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
BCIL
Integral

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
En desús

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

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Clausura del Morbo

F 500 001
ZA69

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

Muralla del Morbo

Ús actual
Ús originari

Varis, sense ús
Mur perimetral de la ciutat
moderna

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua total
No s'hi ha realitzat cap
intervenció arqueològica

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Clausura del Morbo
Varis
divers

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció de bé:

Descripció específica:
Antiga clausura que tancava els ravals que havien sorgit seguint les diverses vies de sortida de la ciutat de Vic com
a muralla sanitària, al segle XVII, amb l'objectiu de posar fi a la pesta que s'estenia ràpidament per les ciutats. El pla
de fortificació imposat per Joan d'Àustria el 1655 per convertir la ciutat en una plaça fortificada contra els francesos
durant la Guerra dels Segadors se centrà a reduir el contingut urbà del recinte medieval emmurallat, que seria
protegit per un altre cordó de fortificacions, dotat amb sis baluards de defensa. Aquest pla comportà
l'enderrocament dels edificis dels ravals que requerien enfora aquest cordó, que era tant com dir la part forana de la
ciutat. Aquest fet aixecà les més vives protestes, puix que segons les relacions de l'època la ciutat assolia uns 946
edificis, dels quals 461 eren a l'interior de les muralles i la resta als ravals. Els enderrocaments feren desaparèixer la
capella romànica de Santa Eulàlia amb tot el seu barri i els notables edificis gòtics dels convents i esglésies dels
carmelitans al carrer de Gurb i dels primitius framenors, al carrer de Sant Francesc, que foren volats amb pólvora.
La línia de fortificació fou traçada seguint en gran paret les parets de l'anomenada clausura del morbo, que tancava
l'exterior dels ravals. Però tot aquest pla grandiós damunt de tantes runes es reduí a començar la fortificació del
cantó septentrional amb la construcció dels començaments dels tres baluards, el del Carme i el de Santa Teresa, tot
i que les evidències arqueològiques també evidencien l'inici dels treballs a la part meridional de la ciutat, amb el
Baluard de Can Colomer i les restes de l'Escorial. La represa de la vitalitat ciutadana, revifada després de la guerra,
tornà a la reconstrucció dels ravals, i en situar, a una certa distància de les muralles els solars per a l'edificació dels
convents, quedaren dibuixades les rambles, especialment des del nou convent del Carme fins al de Santa Clara, on
les cases començaren a edificar-se des del 1668.
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

Clausura del Morbo

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: 261-267. SURINYACH, M. (1985). Restes del molí d'en Prat
i la muralla del Morbo.Pla Especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles.
Generalitat de Catalunya: I-281, p. 385.

F 500 001

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: SANTA CLARA VELLA

F 500 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA RODA s/n

Coordenades UTM:

X=
Y=

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
BCIL
Conservació
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)

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:

08500

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: SANTA CLARA VELLA

F 500 002
ZA70

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

Santa Clara vella

Ús actual
Ús originari

Habitatges
Edifici religiós, convent

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:

Cobert integralment

Carrer Mare de Déu de la Gleva
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció de bé:

Descripció específica:
El 1383 es col·loca la primera pedra de la construcció. Les obres duren fins al 1426. El 1433 es construeix el cor, el
1441 s'acaba el claustre. El 1582 el convent se suprimeix i el 1656 es col·loca la primera pedra del baluard que
s'edificà a la Coromina de Santa Clara Vella.

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

Subsòl: SANTA CLARA VELLA
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 123, 124, 189, 216. PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 149. SALARICH, J (1854).
Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic p. 240-242.

F 500 002

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: COLL DE VIC

F 500 004

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

CTRA MANLLEU s/n

Coordenades UTM:

X=
Y=

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
BCIL
Conservació
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)

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:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: COLL DE VIC

F 500 004

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

Coll de Vic

Ús actual
Ús originari

Varis, via pública
Possible zona de forja i
assentament

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Museu Episcopal de Vic

Estat de conservació:

Cobert integralment

JA67

Polígon industrial Mas Beuló
Bifurcació Crta. Manlleu/Crta. Sant Hipòlit.
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà república, Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
El jaciment es trobava en zona urbana, però als afores de la ciutat de Vic, en una zona voltada de conreus i
plantacions d'arbres fruiters i de carreteres. El subsòl està constituït per margues eocèniques. Les diferents cales de
prospecció que es feren durant l'excavació, donaren com a resultat l'aparició d'una sitja amb gran quantitat de ferros
de diferents formes i sense cap mena d'estructures. D'entre la diversitat de material de ferro i escòries cal destacar
un fragment d'espasa de 10 cm de llarg. Pel que fa al material ceràmic, s'hi han trobat ceràmiques campanianes A i
B, de Buchero Nero i ceràmica grisa. Així, també se'n recollí un fragment de kalathos ibèric, tègula plana i ímbrex,
així com una moneda consular feta de bronze. Degut a la gran quantitat d'escòria i restes d'objectes de ferro, els
arqueòlegs catalogaren el jaciment com a possible forja. Actualment ha desaparegut i en el seu lloc s'hi troba una
gasolinera i una vivenda. Les restes trobades es tracten d'una sitja (possible forn de ferro) i sepultures de tègula.
S'hi va trobar ceràmica de vernís negre, Kalathos ibèric, una moneda romanarepublicana, restes de ferro, tègula
plana i imbrex. Degut a la gran quantitat de restes de ferro i d'escòria els excavadors el catalogaren de possible
forja. El material es troba ubicat al Museu Episcopal de Vic. En aquests terrenys hi ha projectada a molt curt termini
la construcció de la caserna de la Guàrdia Civil de Vic. Conjunt proposat com un complex format per vil·la romana i
taller de forja. Sitja, possible forn de ferro, sepultures de tègula. Material arqueològic format per ceràmica de vernís
negre, khalathos ibèric, una moneda romana-republicana, restes de ferro, tegula plana i imbrex. El material es troba
situat al Museu Episcopal de Vic.
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

Subsòl: COLL DE VIC

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. Butlletí del Centre Excursionista de Gurb (v.9.15 i 16). AAVV. Butlletí de la Secció d'Exploradors del Centre
Excursionsita de Vic n. XXII. AAVV. (1990). Carta Arqueològica de Catalunya. Servei d'Arqueologia del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, IPAC2755. ALMAGRO, M.; SERRA RAFLOS, JC.; COLOMINAS, J.
(1945). Carta Arqueològica de España. Madrid: 221-224. CRUELLS, W.; MOLAS, MD.; OLLICH, I. (1985). Programa
PRAV. Inèdit. GUDIOL, JM. (1920). Les primitives civilitzacions ausetanes. AEV, llibre vel·lografiat a mà. MOLAS,
MD. (1977). La comarca d'Osona. Problemàtica de su iberización y proceso de romanización a través de su carta
arqueológica. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. Inèdit. MOLAS, MD. (1982). Els ausetans i la ciutat
d'Ausa. Vic: 291. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa
n. 64. Excavació no sistemàtica per part de la secció d'exploradors del Centre Excursionista de Vic i troballes en
superfície 1920. Reestudi D. Molas (1982).
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CODI

La Guixa

G

000 001

G
G
G
G
G
G
G
G

001
002
003
004
005
006
006 000
006 003

Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

007
008
008
009
009
010
010
011
012
013
014
014

Carrer
Carrer

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

014
014
014
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
024
025

Núm

Denominació

CONJUNT Guixa
Subsòl: La Guixa
d'
d'
del
del
de la

Antoni Griera
Antoni Vila i Benet
Dos de novembre de 1930
Call
Canonge Ramis
Creu
s/n Freixe de la Guixa
3 Edifici
3 Murs perimetrals

de l' Ermita de Sant Sebastià
de les Escoles

046

46 Roura escoles de la Guixa
Camí

de les Escoles

Plaça

de l'

000

s/n Xiprer Cementiri de la Guixa
Església

002

2 Església parroquial de Sentfores
Passatge de
Carrer
de
Carrer
de
Carrer

Francesc Paula Van Halen
Frederic Mompou
Joaquim Serra
Major

001

1/3/5 Edifici d'habitatges

024
038
039
051

24
38
39
51-57
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Camí
Carrer
Carrer
Carretera

de la
de
de
de
del
de
de
de la
de

Marinada
Molí del Clarà
Pau Casals
Pau Claris
Pau Vila
Pla del Maset
Plans Bones
Sant Martí
Tramuntana
Vic

Carrer

del

Vivet

015

Subsòl: Carrer Major 24
Edifici d'habitatges
Subsòl: c. de les Escoles 42
Mur convent

15 El Serrat del Caçador
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Denominació:

Codi de classificació:

CENTRE DE LA GUIXA

G 000 001

INFORMACIÓ GENERAL:
Localització:
Coordenades UTM:

Creixement històric de la Guixa
X=438494
Y=4642357

Codi Postal:
Plànol:

08500
O-09.9

Altres noms:
Núm. plantes.

Sentfores
Varis

Superfície:
Sostre teòric:

58.742m²
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)
R2f

CONTEXT URBÀ:
Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli de
Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de Vic el
1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL CONJUNT:
Estil:
Època:
Dates de construcció:
Autor/arquitecte:
Mest e d’o es:

Gòtic i Barroc
s. XVII-XVIII
s. XVII-XXI
Arquitectura popular
Varis

Entorn de protecció:
Situacions de risc:

Àmbit conques visuals
Sense risc

Subcodi:

Ús originari:
Tipologia de parcel·la:
Tipologia edificatòria:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

C 14
Varis
Entre mitgeres
Habitatges unifamiliars
Existents
Regular

DESCRIPCIÓ:
Malg at ue l’o ige hist i de l’asse ta e t es t o a al Castell de Se tfo es, les o st u io s a tuals del a i de la Guixa
cal situar-les a un context completament diferent. És un creixement que es desenvolupa al llarg del camí ral de Vic a Santa
Eulàlia de Riuprimer, a on els edificis es disposaven sobre el seu traçat amb parets mitgeres i integrant alguns dels edificis que
ja s’hi t o ave . L’asse ta e t es va o solida a
la ova església erigida al lloc el 1865.
Les a a te ísti ues d’a uest ei e e t s pa el·la io s o al e t de faça es de , , a
edifi a io s de pla ta ai a
i pis o 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 del a i i de l’a uite tu a fa ue s’i t oduei i
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, te tu es, a abats
i baranes o balcons més rics, abandonant la humilitat i la austeritat original.
És tota aquesta 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 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:

Arqueologia:

El astell de Se tfo es o
olts d’alt es, va e t a a fo a pa t de la
o figu a i del Co tat d’Oso a. Els se o s o vi a is ue ti gue e els
castells encomanats esdevingueren els pròcers del comtat, juntament amb
el vescomte.
Les viles i vilatges constituïts dins el terme del castell també tenien el seu
territori propi, tot que molt més reduït; al centre del qual hi havia
l’ha itatge del se o .
1150
L’esgl sia de Sa t Ma tí de Se tfo es s o sag ada e su stitu i d’u a
altra consagrada des del 900.
1343
Pere III va cedir a la ciutat dos prats a Pratnarbones entre els termes de Vic
i Se tfo es pe tal ue s’hi esta lís el o ve t de les o ges la isses.
1368
Pere III cedeix al Bisbe el castell de Sentfores, en esmena dels danys que
havia rebut l’esgl sia.
1463
Durant la guerra dels remences, la disputa dels castells entre ells el de
Se tfo es, va o po ta la seva dest u i . El pe ís pe l’e de o va se
donat pels consellers de Vic el 1462, però el remences el van ocupar, i va
ser el 1463 ue la Ge e alitat o de a l’e de o .
1536
Pels vols d’a uest a , el Co sell de la Ciutat de Vi de idei o dui
s
aigua a la Ciutat ue es va a us a a la Fo t d’e Cla à de Se tfo es
1790
S’i i ia la o st u i de ases o a aval so e el amí ral de Vic a Santa
Eulàlia de Riuprimer (lloc actual), i aquest any ja hi havia 32 cases.
El u i ipi o p e ia la pa
uia de Sa t Ma tí de Se tfo es i l’a tiga pa
uia, desp s suf agà ia,
de Sant Joan de Riuprimer o del Galí. Les dues e titats hist i ues de l’a ti u i ipi s’este ie pe
les valls de les ie es de Riup i e i de Sa t Joa , a uesta dita p i itiva e t de Rivo Me ita ile, d’o
se la ue de iva el o de M de , ue p e el iu ue ei de la fusi d’a dues.
El sector de Sentfores se centrava primitivament en el castell de Sentfores. En canvi, la primitiva
pa
uia de Sa t Ma tí se situà a l’e t e oest del te e, gai e a to a del lí it de Sa ta Eulàlia
de Riuprimer. Aquesta situació anòmala ha de correspondre a les divisions feudals originades al llarg
dels segles X i XI, quan es van estructurar les jurisdiccions dels castells de Torroella, a Santa Eulàlia de
Riuprimer, i el de Sentfores.
870
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Concentració humana del municipi de Vic, situat a la vall del riu Mèder, que al 1932 fou fusionat
amb Vic. El nucli poblacional està assentat al peu del camí ral de Vic direcció Santa Eulàlia de
Riuprimer denominat Sentfores i conegut popularment com la Guixa. La parròquia primitiva (Sant
Martí de Sentfores) es troba a l'extrem de ponent del terme, abandonada i que fou consagrada
el 1150 en substitució d'una altra de consagrada des del 900. El municipi comprenia la parròquia
de Sant Martí de Sentfores i l'antiga parròquia i després sufragània de Sant Joan de Riuprimer o
del Galí. Les dues entitats històriques de l'antic municipi s'estenien per les valls de les rieres de
Riuprimer i de Sant Joan, aquesta dita primitivament de Rivo Meritabile, d'on sembla que deriva
el nom de Mèder que pren el riu que neix de la fusió d'ambdues. El sector de Sentfores se centrava
primitivament en el castell de Sentfores. En canvi, la primitiva parròquia de Sant Martí se situà a
l'extrem oest del terme, gairebé a tocar del límit de Santa Eulàlia de Riuprimer. Aquesta situació
anòmala ha de correspondre a les divisions feudals originades al llarg dels segles X i XI, quan es
van estructurar les jurisdiccions dels castells de Torroella, a Santa Eulàlia de Riuprimer, i el de
Sentfores. De fet, ambdós termes i el de Muntanyola formen un apèndix al sector de la serra de
Ponent, com a la Tallada i a la Miranda, fins on arribava el municipi de Sentfores, que hi tenia un
notable territori on hi havia els masos Casals, Salou, la Miranda i Sobrebosc, sotmesos a la
parroquialitat de Muntanyola. La formació del raval de la Guixa, on hom féu erigir una nova
església (1865-78), motivà l'abandonament de l'antiga.
El poble actual es començà a formar al segle XVIII al llarg del camí ral de Vic i al 1790 tenia només
unes 32 cases, i el 1850 n'hi havia 57. La seva creixença relativa es va produir, però, el darrer
quart del segle XIX, cosa que fou causa de la construcció d'una església al barri, entre el 1865 i el
1878, a la qual es va traslladar, aquest darrer any, la parroquialitat de l'antiga església de Sant
Martí de Sentfores.

Context històric de la
ciutat:

El que es coneix avui com el barri de la Guixa, és un creixement que es dóna al segle XIX amb ple
creixement demogràfic i econòmic, on les ciutats ja no viuen emmurallades i permet un creixement
més autònom respecte nuclis agrupats com pot ser Vic per la seva proximitat.

Valor sociocultural:

Té una herència històrica de relacions i disputes continues entre el nucli de Vic i Sentfores. Al mateix
temps, és un lloc que estaria relacionat amb el treball del camp

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 o
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:

Veu e la fit a d’e to

Grau de coherència:

Manté una coherència bàsica entre els seus elements per entendre l’ess
tot, ha patit molts canvis a nivell arquitectònic.

de p ote i
ia del o ju t. Malg at

Església de Sant Martí de Sentfores.
1926. Autor: Francesc Blasi i Vallespina.
Font: Fons fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya
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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, balcons, baranes i ele e ts es segui à el ue s’esta lei
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 ei os ta
ve ti als.

Eixos de composició:

L’a plada de la pa el·la o di io a à el o
e d’ei os 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 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:
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. Es seguirà el que estableix el plànol de criteris compositius de
les façanes de la clau R2.

Última planta:

En els edificis de PB+2 i PB+3, es permetrà incorporar una galeria porticada a l’últi a pla ta com a
interpretació de les que hi ha en els tipus tradicionals i s’i teg a à e la glo alitat de la faça a.

TIPOLOGIA ARQUITECTÒNICA I ESTRUCTURAL:
Tipologia estructural:

Sempre que sigui possible es mantindrà el ite i de à i espe te pe l’ele e t est u tu al e iste 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 que fa als
elements singulars.
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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. El coronament de
la façana serà tipus ràfec inclinat (barbacana) o amb ràfec acornisat. En el cas del ràfec inclinat serà
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:

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.
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 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 t a 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 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 te asses i o po ades a la faça a ue sigui efoses 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
galeries aquestes 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 mesura que sigui possible, en les faça es ue te e l’a a at o igi al s’hau a de a te i 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 també utilitzar
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 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 te tu 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.
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o
o
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Volada màxima 50cm en planta primera sense sobrepassar mai la vorera. Disminuirà la seva volada
en altura. Mai podrà repetir-se 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 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 ped a
de Folgue oles. E ge e al el atei fo ig fa à d’a a at supe ior del balcó.
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 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 pi tat eg e i ita t
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 llindes i a als de ped a s’e t ega a a plo i se se ue el evesti e t adopti fo a de de t, 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 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,

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

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’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 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 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; així com
t adi io al e t el s ol es ue dejat estava e ela i e u a faça a d’arrebossat simple 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.

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.
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CENTRE DE LA GUIXA

G 000 001

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

Subcodi:

Sentfores
La Guixa
Desconegut

Ús actual:
Ús originari:

Urbà consolidat

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

No visible

Destruït parcialment
Medieval Baixa – Edat Mitjana

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

DESCRIPCIÓ:
Descripció de bé:
Descripció específica:

Concentració humana del municipi de Vic, situat a la vall del riu Mèder, que al 1932 fou fusionat amb Vic.
El nucli poblacional està assentat al peu del camí ral de Vic direcció Santa Eulàlia de Riuprimer denominat
Sentfores i conegut popularment com la Guixa. La parròquia primitiva (Sant Martí de Sentfores) es troba
a l'extrem de ponent del terme, abandonada i que fou consagrada el 1150 en substitució d'una altra de
consagrada des del 900. El municipi comprenia la parròquia de Sant Martí de Sentfores i l'antiga parròquia
i després sufragània de Sant Joan de Riuprimer o del Galí. Les dues entitats històriques de l'antic municipi
s'estenien per les valls de les rieres de Riuprimer i de Sant Joan, aquesta dita primitivament de Rivo
Meritabile, d'on sembla que deriva el nom de Mèder que pren el riu que neix de la fusió d'ambdues. El
sector de Sentfores se centrava primitivament en el castell de Sentfores. En canvi, la primitiva parròquia
de Sant Martí se situà a l'extrem oest del terme, gairebé a tocar del límit de Santa Eulàlia de Riuprimer.
Aquesta situació anòmala ha de correspondre a les divisions feudals originades al llarg dels segles X i XI,
quan es van estructurar les jurisdiccions dels castells de Torroella, a Santa Eulàlia de Riuprimer, i el de
Sentfores. De fet, ambdós termes i el de Muntanyola formen un apèndix al sector de la serra de Ponent,
com a la Tallada i a la Miranda, fins on arribava el municipi de Sentfores, que hi tenia un notable territori
on hi havia els masos Casals, Salou, la Miranda i Sobrebosc, sotmesos a la parroquialitat de Muntanyola.
La formació del raval de la Guixa, on hom féu erigir una nova església (1865-78), motivà l'abandonament
de l'antiga.
El poble actual es començà a formar al segle XVIII al llarg del camí ral de Vic i al 1790 tenia només unes 32
cases, i el 1850 n'hi havia 57. La seva creixença relativa es va produir, però, el darrer quart del segle XIX,
cosa que fou causa de la construcció d'una església al barri, entre el 1865 i el 1878, a la qual es va traslladar,
aquest darrer any, la parroquialitat de l'antiga església de Sant Martí de Sentfores.
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ÀREA D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:
Regulació:

Aplicar la normativa vigent

Criteris d’i te ve i :

Entorn immediat

Informació complementària:

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

Denominació

Codi de classificació

Freixe de la Guixa

G 006 000
A10

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Freixe de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 436135

Veïnat de la Guixa-Sentfores. A la plaça de la Creu que fa d’entrada al nucli des de la
carretera.
Y= 4640586

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:
Petita placeta triangular davant de la rotonda d’entrada de la Guixa. L’arbre està a prop de la paret de can Carreter
que ha quedat inclosa al nucli.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Freixe de fulla gran
Fraxinus excelsior L.
Oleàcies

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

10m
1,60m
0,51
3,05m
13-14m

Alçada de la primera ramificació:
2,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
2
Comentaris:
Té una gran presència a la placeta. La seva capçada és molt arrodonida, segurament per la poda. No té un estat de
salut gaire bo, les seves fulles ondulades, indiquen possiblement una forta manca d’aigua. Segurament, pateix
d’una sobreexposició al sol ja que aquesta és una espècie de muntanya que apareix a les obagues i ambients
ombrívols.
És un arbre conegut pels veïns perquè pengen les pancartes reivindicatives de la zona. Segons Lluís Puig,
president de l’associació de veïns, aquest arbre formava part de l’era de can Carreter, antiga masia de pagès que
ara està abandonada. Els nens i nenes de la Guixa acostumaven a anar a jugar i enfilar-se a aquest arbre,
juntament amb els fills de can Carreter.
Els freixes eren utilitzats entre d’altres coses per elaborar carros i carretes. Tal com passa amb altres espècies, com
per exemple el lledoner, aquests arbres ens recorden el passat agrícola i ramader de la zona.
Com a curiositat un grup de nens i nenes de la Guixa es van mostrar molt preocupats pel futur del pobre freixe, ja
que es van pensar que l’estaven observant per tal de tallar-lo. Aquest fet ens demostra la popularitat d’aquest arbre
que encara que no sigui de grans dimensions té molts valors afegits.
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

Edifici de la Plaça de la Creu 3

G 006 003

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL CREU

Coordenades UTM:

X= 436168
Y= 4640580

Dades Cadastrals:

6207001DG3460N

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
Ambiental
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R6a
En desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

1515 m2
272 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 Plaça de la Creu 3

G 006 003

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

EU221
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Estructura no existents
Regular

Es desconeix
Època contemporània Segles XX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de la Guixa

DESCRIPCIÓ:

Edifici aïllat de planta quadrada i coberta de teula àrab a quatre vessants, situat a cota més elevada del carrer.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són bàsicament planes i arrebossades i pintades. Les obertures estan organitzades per eixos i
fonamentalment són simètriques, estan emmarcades per elements arrebossats i pintats del mateix color que l'ampit i la
cornisa. El coronament és de colls de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament la seva construcció correspon a finals del segle XIX o principis del segle XX

Arqueologia:

Veure l'àmbit correponent

Context històric de la
ciutat:

La formació del raval de la Guixa, on hom féu erigir una nova església (1865-78), motivà
l'abandonament de l'antiga. La Guixa, que ha donat el nom popular al poble i la parròquia de
Sentfores, es troba a poc més de 2 km en direcció S des de Vic. Es començà a formar al segle
XVIII al llarg del camí ral de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer. El 1790 tenia només unes 32
cases, i el 1850 n'hi havia 57. La seva creixença relativa es va produir, però, el darrer quart del
segle XIX, cosa que fou causa de la construcció d'una església al barri, entre el 1865 i el 1878, a
la qual es va traslladar, aquest darrer any, la parroquialitat de l'antiga església de Sant Martí de
Sentfores.

Valor sociocultural:

En elaboració

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

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

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 de la Plaça de la Creu 3
Criteris d'intervenció:

G 006 003

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 la Guixa

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la seva visibilitat, i qualsevol intervenció ha de tenir en compte la continuïtat i la
coherència del conjunt de la Guixa

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 de la Plaça de la Creu 3
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Murs perimetrals
Perímetre edifici Pl. de la Creu

Es 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:

Descripció:
Són murs de tancament de pedra, alguns d'ells actuen de mur de contenció del jardí que envolta l'edifici.
Es destaca la integració d'aquests murs a la part posterior de l'edifici perquè actua de frontissa entre el carrer
urbanitzat de la rotonda de la Plaça de la Creu amb la Masia situada a la part posterior. Contextualitza l'espai i
acompanya el vianant.
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 actualment i la relació que tenen amb els altres elements.

Informació complementària::

G 006 003
EA91

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

Denominació

Codi de classificació

Roure escoles de la Guixa

G 008 046

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C ESCOLES 46

Coordenades UTM:

X= 436049
Y= 4640455

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sx

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Roure escoles de la Guixa

G 008 046
A01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roure de les Escoles de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 436048

Veïnat rural. En el carrer de les Escoles de la Guixa, davant del número 46 i sobre un mur de
pedra.
Y= 4640456

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:
L’arbre es troba situat en un petit terraplè subjectat amb un mur de pedra. Aquest tal·lus ha ocasionat que el tronc
hagi pres una forma corbada, cosa que ha condicionat el creixement del roure. El terraplè ocupa part de la vorera.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Roure martinenc
Quercus humilis
Fagàcies

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

12,50m
2,85m
0,91m
4,10m
11-12m

Alçada de la primera ramificació:
4,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
3
Comentaris:
La seva capçada, més arrodonida del què caldria esperar, ens indica que ha estat objecte de diverses podes,
segurament causades per la manca d’espai al carrer.Els roures a la plana de Vic són potser l’espècie arbòria més
estesa i malauradament aquest és l’únic exemplar que hem pogut catalogar dins de l’àmbit urbà. Això es
simptomàtic i ens indica que en els espais urbans els grans arbres són els primers en desaparèixer ja que ocupen
massa espai.Aquest arbre va ser fa pocs anys la causa d’una polèmica veïnal. Segons en Lluís Puig, president de
l’Associació de Veïns de la Guixa-Sentfores alguns veïns varen intentar reunir firmes per què fos tallat, sortosament
no van ser suficients. La raó de que molts veïns el volguessin sacrificar era que quan li queien les fulles a la tardor,
anaven a parar a teulades i clavegueres. També hi ha qui diu que atrau molts insectes i li causen molèsties.La seva
situació pròxima al recinte escolar li pot donar un valor educatiu potencial que pot afavorir la seva popularitat.
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

Xiprer cementiri de la Guixa

G 009 000

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

X= 435912
Y= 4640350

Dades Cadastrals:

5905302DG3450N

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEf

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Xiprer cementiri de la Guixa

G 009 000
A07

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Xiprer del Cementiri de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 435912

Veïnat rural. Dins el cementiri del nucli de la Guixa, ocupant l’espai central.
Y= 4640350

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:
A l’espai central del cementiri de la Guixa

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:
Alçada de la primera ramificació:
1a branca lateral a 1,75m
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Contràriament al més habitual en aquesta es
Xiprer
Cupressus sempervirens
Cupressàcies

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

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

Informació complementària::

13m
1,65m
0,52m
2,05m
7m

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

Denominació

Codi de classificació

Església parroquial de Sentfores

G 010 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

PL ESGLÉSIA 2

Coordenades UTM:

X= 435965
Y= 4640473

Dades Cadastrals:

5906704DG3450N

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
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
SEr
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

1998 m2
1673 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Església parroquial de Sentfores

G 010 002

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Cortés i Rivera, arquitecte
1865-1878
Època contemporània Segles XlX

MH38
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de la Guixa, amb el carrer d'origen itinerant davant d'un espai de
separació.

DESCRIPCIÓ:

Església d'una sola nau amb capelles laterals i grup d'edificis parroquials de PB+2P, coberta amb teula àrab en diverses
vessants.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Hi domina el volum per sobre la composició de façanes. La façana principal ha restat sempre inacabada. En els edificis
parroquials, la composició és simètrica i agrupa les obertures seguint eixos verticals. Tot el conjunt és coronat per un
ràfec a manera de cornisa construït amb peces de ceràmica. Els materials dels murs són de pedra, pedra tallada en les
cantoneres i el coronament del parament principal, obra vista emmarcant obertures i en el ràfec a manera de cornisa,
baranes de forja.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Concentració humana del municipi de Vic, situat a la vall del riu Mèder, que al 1932 fou fusionat
amb Vic. Era centrat pel poble de Sentfores, dit popularment la Guixa. La parròquia primitiva
(Sant Martí de Sentfores) es troba a l'extrem de ponent del terme, abandonada i que fou
consagrada el 1150 en substitució d'una altra de consagrada des del 900. El municipi comprenia
la parròquia de Sant Martí de Sentfores i l'antiga parròquia i després sufragània de Sant Joan de
Riuprimer o del Galí.
La formació del raval de la Guixa, on hom féu erigir una nova església (1865-78), motivà
l'abandonament de l'antiga. La Guixa, que ha donat el nom popular al poble i la parròquia de
Sentfores, es troba a poc més de 2 km en direcció S des de Vic. Es començà a formar al segle
XVIII al llarg del camí ral de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer. El 1790 tenia només unes 32
cases, i el 1850 n'hi havia 57. La seva creixença relativa es va produir, però, el darrer quart del
segle XIX, cosa que fou causa de la construcció d'una església al barri, entre el 1865 i el 1878, a
la qual es va traslladar, aquest darrer any, la parroquialitat de l'antiga església de Sant Martí de
Sentfores.

Arqueologia:

Verue l'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
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
El conjunt és interessant com ua mostra de l'arquitectura religiosa de l'últim terç del segle XIX i
per a l'estudi de l'obra de l'arquitecte Cortés i Rivera. També s'han de destacar els sistemes
constructius i els elements arquitectònics utilitzats tant en l'església com en el conjunt d'edificis
de la parròquia.

Elements:

Cal destacar el campanar, el ràfec esementat i elements de pedra, que caractaritzen el conjunt i

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

Denominació

Codi de classificació

Església parroquial de Sentfores

G 010 002

el fan singular
Entorn de protecció:

Al davant de l'església s'hi troba una plaça alçada per un mur contenció amb vegetació, aquest
espai dota de perspectiva al conjunt i dóna un espai de repòs en la via.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

A l'Església
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, els materials, la textura i el
cromatisme i s'ha de mantenir l'estructuració funcional general i l'estructura de suport.
A l'edifici parroquial principal, el cos d'edificació dóna a migdia.
Exterior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el
cromatisme.
A l'edifici entre mitgeres del carrer de la Rectoria.
Exterior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el
cromatisme.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la plaça del davant de l'església amb el volum, la formalització arquitectònica,
els materials, la textura i el cromatisme. 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

Edifici d'habitatges del carrer Major 1, 3, 5

G 014 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MAJOR 1,3,5

Coordenades UTM:

X= 436117
Y= 4640581

Dades Cadastrals:

6107625DG3460N, 6107624DG3460N, 6107623DG3460N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P

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)
R2f 3
En desús

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

08505
C02.6 - O08.6

567 m2
834 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 Major 1, 3, 5

G 014 001

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU222
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructura no existents
Bo

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de la Guixa.

DESCRIPCIÓ:

Edificis entre mitgeres de parets de càrrega tradicional de parets i coberta de teula àrab en dues vessants. Consten de
planta baixa i dos pisos

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són bàsicament planes amb balcons de llosana de pedra i obertures agrupades que marcant eixos verticals.
Estan emmarcades amb obra vista i els acabats són de pedra. El coronament és amb ràfec amb colls de fusta vistos i
ràfec a manera de cornisa.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La nº5 és del voltant del 1920 i la nº1 i 3 de final del s. XIX, amb alguna reforma posterior
aproximadament del 1920.

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)
El conjunt és interessant com a mostra dels tipus d'edificació de final del s.XIX i primer quart del
s.XX, també pels sistemes constructius i l'estil utilitzat en la composició de les façanes, del qual
hi ha diferents mostres a la població.

Elements:

Cal destacar els elements de forja de les baranes i els emmarcats d'obra vista que els
singularitza

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de la Guixa 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 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 Major 1, 3, 5

G 014 001

Entorn de protecció:

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

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

Subsòl: Carrer Major 24

G 014 024

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MAJOR 24

Coordenades UTM:

X= 436027
Y= 4640554

Dades Cadastrals:

6108512DG3460N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

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)
R2f 4

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Carrer Major 24

G 014 024
ZA71

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

Carrer Major n.24. Sentfores

Ús actual
Ús originari

Habitatge
Espai de conreu i context
estructura urbana

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 Major n.24. Sentfores
30 cm

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Intervenció que ha consistit en el control de l'obertura mecànica per a la instal·lació d'una piscina a la finca. Els
treballs han permès recuperar un fragment ceràmic de Pickman, atribuit al segle XIX. Es va recuperar també una
inhumació d'un gos, possiblement associat a la casa 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.

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

Denominació

Subsòl: Carrer Major 24
Criteris d'intervenció:
Documentació i preservació dels valors culturals, patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

PUJOL, A. 2016. Informe d'excavació del Carrer Major 24, Sentfores. Servei d'Arqueologia, Generalitat de
Catalunya.

Codi de classificació

G 014 024

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 Major 38

G 014 038

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MAJOR 38

Coordenades UTM:

X= 435971
Y= 4640520

Dades Cadastrals:

6007809DG3460N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1 i PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Edificis urbans
BCIL
36419
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R2f 3
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

413 m2
330 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 Major 38

G 014 038

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

EU223
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Residencial
Estructura no existents
Regular

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del conjunt de la Guixa.

DESCRIPCIÓ:

Edificis d'habitatges entremitgeres amb parets de càrrega tradicionals, i coberta de teula àrab en dues vessants. Consta
de planta baixa i dos pisos

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Façanes planes, només amb balcons. Les plantes es distingeixen mitjançant la gradació de mides o l'ús
d'elements arquitectònics definits. El coronament és amb ràfec inclinat amb biguetes transversals i ràfec a manera de
cornisa. Materials: Baranes de ferro forjat, llindes de fusta i acabats de façana arrebossats. Conservació de la façana:
Desperfectes en acabats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Segurament que les cases són originals de final del s.XVIII, però han tingut reformes 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
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
El conjunt és una mostra dels tipus populars de la població i és notable pels sistemes
constructius, elements arquitectònics i materials que hi són utilitzats.

Elements:

Cal destacar la humilitat i la senzillesa de la construcció, les llindes de fusta i el porxo de la
planta segona, que caracteritzen i el singularitzen

Entorn de protecció:

L'ambient del conjunt de la Guixa 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 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 Major 38
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

G 014 038

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Carrer de les Escoles 42

G 014 039

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MAJOR 39

Coordenades UTM:

X= 436031
Y= 4640501

Dades Cadastrals:

6107606DG3460N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

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)
R3b

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Carrer de les Escoles 42

G 014 039
ZA72

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

Carrer de les Escoles, n. 42

Ús actual
Ús originari

Habitatge i garatge
Habitatge

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Carrer de les Escoles, n. 42
40 cm

Centre d'Investigacions
arqueològiques d'Osona

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Els sondejos efectuats al Carrer Escoles n.42 de Sentfores (Vic) no han permès recuperar arquitectura d'interès
arqueològica. La proximitat de les dues finques n.40 i n.44, ambdues amb garatge i primer pis i terrat (en el cas de
la finca n.44) i planta i tres pisos (en el cas de la finca n.40) poden haver alterat el nivell estratigràfic originari de la
finca. Cal destacar que l’edifici correspon a un model de casa allargada en la qual l’habitatge i l’espai d’activitat
econòmica, en aquest cas una lleteria, tenen l’entrada pel carrer principal (Carrer Major), i a darrere es construïen
annexos de caràcter ramader (corts i espais tancats pels animals) i d’hort a l’extrem posterior de la finca.
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: Carrer de les Escoles 42
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 Bach, A. 2015. Carrer de les Escoles n.42 (Sentfores, Vic, Osona). III Jornades d'Arqueologia de la
Catalunya Central. Museu de l'Esquerda. Roda de Ter. Octubre 2014. p. 294-295. Gómez, A. 2012. Memòria de ña
intervenció arqueológica al Carrer Escoles 42 (Sentfores, Vic). Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya.

G 014 039

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

Denominació

Codi de classificació

Mur Convent

G 014 051

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

C MAJOR 51

Coordenades UTM:

X= 435911
Y= 4640485

Dades Cadastrals:

5906701DG3450N

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)
R6a A definir per POUM

CONTEXT URBÀ:

Creixement lineal o itinerant: La Guixa: 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 cas és el nucli
de Sentfores (la Guixa) que va ser annexat al municipi de
Vic el 1932.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Mur Convent

G 014 051

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

Mur convent
Carrer Major 51-59
Popular
Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
El 1865 es comença a construir l'església del raval de la Guixa, del que anys postrior s'hi adherirà el convent.

Descripció:
Mur de mamposteria de pedra amb remats d'obra ceràmica.
Antigament era un mur de tancament dels horts i jardins que acompanyaven el complexe del convent i rectoria
adherits a l'església construida el 1865, i adquirint parroquialitat el 1878, en substitució de la de Sant Martí de
Sentfores que queda abandonada a partir d'aquest moment.
És un element que ha passat a formar part del paisatge urbà del barri de la Guixa, reforçant els assentaments
originaris de construcció de cases sobre el camí ral de Vic. Per tant, és un element amb una significació de "fita" i té
valor històric, artístic 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 actualment dins els edificis.

Informació complementària::

EA109

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

Denominació

Codi de classificació

El Serrat del Caçador

G 024 015

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

CTRA VIC
CTRA GUIXA
X= 436222
Y= 4640708

Dades Cadastrals:

6209302DG3460N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
R6g
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot
entendre sense una relació directe del seu entorn
immediat, en el que, al llarg del temps, ha anat establint
una xarxa de camins estructuradora del territori. Fruit
d’aquesta relació i dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert
aquelles edificacions, i altres elements com ponts, fonts,
creus de terme... que han permès desenvolupar els
treballs del camp, les pastures, les hortes, l’explotació de
boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

3466 m2
266 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Serrat del Caçador

G 024 015
M09

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Aproximadament del 1920
Època contemporània Segles XX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

És un edifici de principis de segle que pot tenir vestigis anteriors situat al costat del camí intinerant en direcció Vic.
És de planta rectangular amb cossos afegits amb esctructura tradicional de parets de càrrega de mamposteria de
pedra, amb cantonades, brancals i llindes d'obra vista. La coberta té quatre vessants i és de teula àrab. El coronament
és de colls de fusta.
El cos afegit a sud forma era gran porxo tancat amb persines de llibret de fusta, avui convertit en galeria amb
persianes de corda de fusta, li dóna a l'edifici una peculiaritat i un caràcter molt fort.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes de mamposteria de pedra amb petites cornises de maó a nivell dels forjats. La façana
principal és simètrica amb tres eixos de composició. En l'eix central s'hi situa la porta principal a planta baixa, i un
balcó a planta primera. La resta de les obertures són finestres. Cal destacar la de la planta de golfes que són dues
finestres germinades amb arc trebolat. Tots els ornaments de les finestres, brancals i llindes, com també les
cantonades de l'edifici són d'obra vista. Cal destacar la barana de forja.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Construcció al voltant del 1920, amb reformes posteriors

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)
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant com a mostra dels tipus d'edificació de final del s.XIX i primer quart de
s.XX, també pel sistema constructiu i l'estil utilitzat en la composició de façanes, del qual hi ha
diferents mostres a la població.

Elements:

Cal destacar el volum de la galeria amb les persianes de corda, tret que l'identifica i la fa
excepcional.

Entorn de protecció:
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

El Serrat del Caçador

G 024 015

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat i respectar la reslació amb els camps i entorn natural que la dota
de significat.

Usos permesos:
Usos prohibits:

CODI

Sòl no urbà

Núm

Denominació

H
H

000 001
000 002

H
H
H

001
Àrea
001 M01
001 M02

H

001 OC1

H
H

002
Àrea
002 ER1

H
H
H

002 M01
002 M02
002 M03

H
H

002 B01
002 B01

H

002 D01

H

002 E01

H
H

002 E02
002 E03

H
H

003
Àrea
003 M01

H
H

003 M02
003 M03

Masia La Codina
Ermita del Mas Codina
Masia El Clarà
Masia Serramestre

H

003 C01

Subsòl Tombes del mas Talaia dels Xiprers

H
H
H

003 D01
003 D02
003 D03

H

003 E01

H
H
H

004
Àrea
004 M01
004 M02

H
H
H
H

004
004
004
004

H
H

004 B01
004 B01

Restes Pou de Glaç
subsòl: Pou de Glaç

H
H
H

004 C01
004 C02
004 C03

Subsòl Can Manner
Subsòl Puig Ballesta
Subsòl Àrea residencial estratègica La Bòbila (BV-4316. km. 1)

H

004 E01

M03
M04
M05
M06

Xarxa hidrogràfica
Xarxa de camins rurals
de la

Carretera de Manlleu
Masia La Vaqueria del Tint
Masia El Manofre
Pont Pont de la Cabreta

de la

Carretera de Roda
s/n Ermita de Sant Francesc d'Almúnia (St.Francesc s'hi moria)
Subsòl: Església de St Francesc s'hi moria
Font Font de l'Ermita de Sant Francesc
Masia La Codineta
Masia Can Comamala
Masia Mas de la Mora
Elements: Creu de terme del Tosell
Subsòl: Creu del Tosell
Font Font del Tiberi
Paisatge Puig dels Jueus
Prunera del Puig dels Jueus
Subsòl: Puig dels Jueus
Paisatge Turó de la Codineta
Paisatge Serrat del Tosell

de la

Codina

Font Font de la Talaia
Font Font de la codina
Font Font del Ferro
Àlber de la Font de la Talaia
de la

Guixa
Masia Serrarica
Masia Els Vinyals
Subsòl: Mas els Vinyals
Masia El Blanch
Masia El Verdaguer
Masia El Baró
Masia Codinachs

Paisatge Turó de la Guixa

H
H
H

004 E02
004 E03
004 E04

H
H
H

005
Àrea
005 ER1
005 ER2

H
H
H

005 M01
005 M02
005 M03

H
H

005 M04
005 M05

H

005 C01

Subsòl: Mas Rossinyol

H

005 E01

Paisatge Zona de Sant Sebastià

H
H
H

006
Àrea
006 M01
006 M02

H

006 M03

H
H

006 D01
006 D02

H
H
H

006 OC1
006 OC1
006 OC2

H
H

007
Àrea
007 ER1

H

007 ER2

H

007 M01

H

007 M02

H
H
H
H
H
H

007
007
007
007
007
007

H

007 M09

M03
M04
M05
M06
M07
M08

Torre Bru Freixe de la Torre d'en Bru
Les Estries Roure de les Estries - La Guixa
Roure del Torrent de Sant Jaume
del

Pla de Sant Sebastià
Ermita de Sant Sebastià
Subsòl: Ermita de Sant Sebastià
Masia
Masia
Masia
Masoveria Botei
Masoveria Botei
Masia
Masia

del

Can Tuneu
Les casetes del Botei
El Botei
Roura del Botei
Alzina del Botei
El Soler Botei
La Rovira Vella

Pont del Bruger
Masia El Bruguer Vell
Masia El Cantarell
Freixe del Cantarell
Roureda del Cantarell
Masia El Molí Nou
Subsòl: Molí Nou
Font Font del Cantarell
Font Font del Pas
Pont del Bruguer
Subsòl: Pont d'en Bruger
Pont de Ferro

del

Pujolar
Ermita de Santa Margarida de Fontarnau
Subsòl: Ermita de Sta Margarida de Fontarnau
Ermita de Sant Martí de Sentfores
Subsòl: Església de Sant Martí de Sentfores
Masia La Riera
Ermita de la Riera
Salze de la Riera
Blada de la Riera
Masia El Pujolar
Ermita del Mas Pujolar
Subsòl: Mas el Pujolar
Maclura del Pujolar
Pineda del Pujolar
Camí Roure del Pujolar
Masia Salou
Masia L'Om
Masia El Puntí
Masia Can Relat
Masia Can Rodó
Masia La Carrera
Subsòl: Mas La Carrera
Subsòl: Pla de la Carrera
Roure de la Carrera I i II
Masia Mas Fontarnau
Subsòl: Mas Fontarnau

H
H
H
H

007
007
007
007

M10
M11
M12
M13

Masia
Masia
Masia
Masia

H

007 B01

Restes Castell de Sentfores
Subsòl: Castell de Sentfores

H
H

007 C01
007 C02

Subsòl Soleia de Can Peric (Sentfores)
Subsòl Els esbornacs

H
H
H
H
H
H
H

007
007
007
007
007
007
007

H

007 E08

H

007 E09

H
H

008
Àrea
008 ER1

H
H
H

008 M01
008 M02
008 M03

H
H
H
H

008
008
008
008

H
H

008 M08
008 M09

Masia El Bosch
Masia Casanova del Galí
Masia El Galí
Ermita de Sant Joan del Galí
Castanyer d'ïndies del Galí
Subsòl: Mas el Galí
Subsòl: Sant Joan del Galí
El Corral o Sant Miquel del Galí
El Molí del Galí
La Torre del Galí
Masia El Roure
Masia El Franch
Masia Puigdases
Masia Fontcoberta de Baix
Subsòl:Mas Fontcoberta
Masia Gatillepa
Masia Mas Ferrer

H

008 C01

Subsòl Jaciment de l'Argemí

H

008 D01

H
H
H
H

008
008
008
008

H
H

009
Àrea
009 ER1

H

009 C01

H

009 E01

H
H

010
Àrea
010 M01

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07

La Talleda
La Miranda
Can Boules i Can Ros
Cal Canonge

Paisatge Zona del casal de Muntanyola
Turó de la Creu - la Bruixa
Serrat del Canonge
Serrat d'en Postius
Turó del Pujolar
Turó d'en Puntí
Turó de la Carrera
Subsòl: Puig de la Carrera
Turó de les Seleres
Mas Sobrebosc
Roure de Sobrebosc
de

Sant Joan del Galí
Ermita de Sant Ramon

M04
M05
M06
M07

Font Font de la Teula

E01
E02
E03
E04

Paisatge Turó de l'Ermengol
Turó del Ferrer
Collet de Gatillpa
Turó de Puigdases
de

Sant Llàtzer
Ermita de Sant Llàtzer
Subsòl: Ermita de Sant Llàtzer
Subsòl Camp del Pas
Saüc del camí fluvial del Gurri

de

Santa Eugènia
Masia Puigsegur

H
H
H

011
Àrea
011 M01
011 M02

de la

Serra-de-Sentferm

H
H
H

011 M03
011 M04
011 M05

H

011 M06

Masia Mas Joan
Masia El Gracià
Roures del meandre del Gracià
Pollancre del meandre del Gracià
Masia Mas Gran
Masia El Mercè
Masia Masia La Torre d'en Franch
Capella del Carme
Masia Masia Can Forcada

H

011 B01

Subsòl Teularia de l'Albanell

H
H

011 E01
011 E02

H
H

011 E03
011 E04

Paisatge Turó de les Guardioles
xarxa hidro Zona de salvaguarda de captacions d'aigua subterrania
Roure de Can Detes
Pi del Soler

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

Denominació

Codi de classificació

XARXA HIDROGRÀFICA

H 000 001

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Tot el municipi

Coordenades UTM:

X= Varis
Y= Varis

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

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

Xarxa hidrogràfica
Tot el municipi
Sense estil
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
Una de les característiques de Vic i la plana que l'envolta és la hidrologia. Aquesta està formada pel medi hidrològic
subterrani (aqüifers) i el superficial.
Les característiques dels aqüífers es troben influenciats, lògicament, per la geologia de la Plana de Vic. El terreny
està constituït bàsicament per les margues de Vic, roques sedimentàries gris-blavoses (lutites carbonatades amb
freqüents intercalacions de sorres, gres de gra fi), recobertes horitzontalment i parcialment per sorres, llims i argiles
(roques detrítiques sedimentàries, principalment d’origen aluvial, quaternari). Donada la poca permeabilitat del
subsòl margós (només passa aigua per les diàclasis, i encara amb dificultats), els materials quaternaris, localment
d’una gruixudària notable, representen una part important de "l’esponja aqüífera" que alimenta pous importants a la
part central de la Plana.
Amb les actuals perforadores, hom també bombeja intensament les masses d’aigua importants retingudes entre els
conglomerats i els gresos; d’aquí que els millors aqüífers es trobin als voltants del municipi (Tavèrnoles, Sant Julià
de Vilatorta, Taradell, etc.) en els contactes entre els conglomerats i gresos de llevant de la Plana amb les margues.
Tot i existir aqüífers profunds captius, els millors tenen poca profunditat i reben l’aigua de molt a prop: no vénen ni
del Montseny ni del Pirineu, com es creu popularment (REGUANT et al., 1986). Pel fet que la majoria de pous siguin
poc profunds, aquests resulten afectables ràpidament pels canvis de característiques del sòl.
Respecte les masses d'aigua subterrània de Catalunya Vic es troba dins la massa número 10 anomenada Plana de
Vic - Collsacabra. Aquesta forma part de la Conca hidrogràfica del Ter, i la seva demarcació hidrogràfica és Girona.
El medi hidrològic superficial està constituit pels cursos fluvial i també per les basses o zones inundables.
Els cursos fluvials del municipi de Vic conflueixen en una sola conca, la del riu Gurri, de 235 km2 fins a nivell del
municipi de Vic, que, alhora, forma part de la conca del riu Ter. El riu Gurri és un afluent per la dreta, important (de
quart ordre). Hi desemboca al tram mig, poc abans de la cadena d’embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral,
que produeixen electricitat i abasteixen d’aigua moltes poblacions de la Costa Brava i el Maresme i una part
considerable de la conurbació barcelonina.
El Gurri desguassa al Ter abans del nucli urbà de Roda de Ter, en terme de les Masies de Roda, a 112 km de la
seva arribada a la mar Mediterrània. A Roda de Ter, el cabal mensual mig del Ter és d’uns 41 hm3 (la totalitat del
Ter, drena una conca de 3.010 km2, recorre una llargada de 208 km, i el seu cabal mensual mig a la
desembocadura és d’uns 70 hm3). El cabal recollit per la conca del Gurri a Roda de Ter representa al voltant del
10% del que circula pel Ter; així, hom pot considerar-lo entorn de 4,1 hm3 mensuals (ARMENGOL et al., 1993).
La capçalera del Gurri està emplaçada als municipis del Brull i de Seva, al Montseny. Drena els termes de Taradell,
Malla, l’est de Vic i Gurb de la Plana, i travessa la Plana de Vic mitjançant meandres irregulars, amb un flux
progressivament més laminar i una velocitat decreixent. Aquest riu recull aigua de tot el sector meridional de la
Plana de Vic a través de nombrosos torrents i rieres entre les quals destaquen la riera de Taradell, el riu de Tona i
sobretot el riu Mèder, el seu afluent principal. Per sota de Vic, s’hi ajunten el torrent de Sant Martí, la riera de
Rimentol i la riera de Folgueroles.
El Mèder neix al terme de Santa Eulàlia de Riuprimer. Després de rebre com a afluents principals la riera de
Muntanyola i la de Sant Joan del Galí, travessa el nucli de Vic, on s’anomena popularment la Riera, i desguassa
immediatament al Gurri, a la sortida de Vic i per l’esquerra.

H 000 001
ZN02

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

Denominació

Codi de classificació

XARXA HIDROGRÀFICA
Des d’un punt de vista geològic, els materials rentats per les aigües de la conca del riu Gurri són bàsicament roques
sedimentàries: a la Plana, derivades de sediments detrítics fins, lutites carbonatades (Formació Margues de Vic),
recobertes per materials quaternaris. Al voltant de la Plana existeix un predomini generalitzat de calcàries arenoses,
amb la presència d’altres formacions litològiques: a la capçalera del Gurri, sediments continentals vermells, i als
diferents torrents i rieres de la capçalera del Mèder, materials guixencs.
Cada vegada són menys comuns les basses artificials situades a la proximitat de les cases de pagès, que
constitueixen un espai que incrementa la riquesa faunística del nostre entorn. Per altra banda, alguns espais del
voltant i del mateix nucli urbà de Vic disposen d’uns nivells freàtics molt elevats. A tall d’exemple, el 1992 un estudi
efectuat pel Consell Comarcal d’Osona el 1992, considerava que fins un 13% de l’aigua residual de Vic (uns 2.365
m3/dia) podria procedir del subsòl. Es pot citar el cas de molts aparcaments subterranis de Vic (Hotel Ciutat de Vic,
Edifici del Mil·lenari, els baixos de molts edificis del Passeig, etc.), que disposen de sistemes d’extracció forçada de
l’aigua infiltrada, que bombegen diàriament volums d’aigua gens menyspreables. Degut a la proximitat del nivell
superior del freàtic a determinades zones, com el sot dels Pradals i uns quants espais més de l’oest del nucli de Vic,
l’aigua aflora a la superfície la major part de l’any, formant zones gairebé humides permanentment, on es
desenvolupa vegetació pròpia de basses i estanys (canyís, Phagmytes australis, boga, Typha latifolia, salze blanc,
Salix alba, etc.). Tant les basses artificials com les zones inundables constitueixen espais importants per a la
reproducció d’alguns amfibis, com la reineta (Hyla meriodionalis) i el gripau corredor (Bufo calamita), i ocells
limícoles en migració o hivernants, com la fredeluga (Vanellus vanellus).
L'abundància d'aigua superficial i del subsòl, juntament amb el tipus de geologia, amb molts sediments, feia
històricament que les terres fossin molt bones pel cultiu i l'agricultura, motiu dels primitius assentaments, i que més
tard va desencadenar el mercat agrícola, d'una importància cabdal per la formació de la ciutat de Vic.
En aquesta protecció inclou tots aquells elements en relació a l'aprofitament del curs de l'aigua com són restes de
molins, sèquies, recs, rescloses, cadiretes... que són un testimoni històric d'una forma d'aprofitar els recusos
fluvials.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons indicacions de l'Agència Catalana de l'Aigua
Respecte els elements d'aprofitament del curs de l'aigua, manteniment, conservació i restauració
Criteris d'intervenció:
Segons indicacions de l'Agència Catalana de l'Aigua. Regulades segons les Normes urbanístiques del POUM.
Respecte els elements d'aprofitament del curs de l'aigua, s'ha mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els
materials, les textures i el cromatisme.

Informació complementària::

H 000 001

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

Denominació

Codi de classificació

Xarxa de camins rurals

H 000 002

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

En tot l'entorn natural de la ciutat

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 ambiental-paisatgístic
Recorreguts
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

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

Xarxa de camins rurals
Entorn natural de Vic
Sense estil
Popular
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Recorreguts
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Des de la primera presència humana

Descripció:
El medi natural, amb la geologia, l'orografia i la hidrografia, és una característica única i definidora del paisatge que
envolta la ciutat. Sobre aquest medi s'estructura una xarxa de camins que s'estableix des dels incis dels
assentaments humans.
Amb una lectura lenta, atenta i respectuosa a l'entorn, i amb uns criteris de necessitats bàsics per la subsitència
humana, es van anar generant unes vies entrecreuades de comunicació en el territori. Aquesta xarxa va constituir
un veritable suport en la relació entre els diferents assentaments d'origen feudal de nova creació (ermites, convents,
castells...) i les antigues masies, moltes d'elles amb un origen romà.
Aquesta xarxa de camins primitiva, que es va conservar i reaprofitar en l'època medieval, és actualment una de les
característiques mofològiques més importants de la Plana de Vic, ja que, també va condicionar i estructurar
fortament el creixement i la forma de les poblacions de la comarca, fins el punt, que no es pot entendre la relitat de
les poblacions, com Vic, sense tenir en compte aquest factor.
En el cas concret de Vic, cal remarcar que la seva ubicació al mig de la plana, en un lloc obligat entre Barcelona i
França (via romana) i amb comunicació amb la Garrotxa a través de les Guilleries (Strata Francisca), li van donar
una situació de privilegi dins aquesta xarxa de camins existents. I aquests fet va ser, segurament, el determinant a
l'hora d'organitzar la comarca i deixar la Vic com la capital de territori, i centre comarcal d'un mercat agrícola en
esquema radial que atreia també a zones muntanyoses de la perifèria (les Guilleries, el Collsacabra i el Lluçanès).
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir el traç històric dels camins estructuradors del paisatge.
La resta de condicions d'ordenació i ús de la xarxa de camins rurals es troben regulades per les Normes
Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

H 000 002
Re01

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

Denominació

Codi de classificació

La Vaqueria del Tint

H 001 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Carretera de Manlleu

Coordenades UTM:

X= 438561
Y= 4645004

Dades Cadastrals:

08299A00500001

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Conservació
BICPP

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge i explotació agrària
familiar.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

4087 m2

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

Denominació

Codi de classificació

La Vaqueria del Tint

H 001 M01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:
Es desconeix però semblaria que hi va col·laborar Manuel Anglada
En una rajola hi ha una inscripció de 1903
Època contemporània Segles XX

M10
Explotació ramadera
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa, que es
relaciona amb l'espai fluvial de la riera del Rimentol

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un volum de planta quasi quadrada amb uns annexes adossats longitudinalment, formant una L.
L'edificació originària correspon a la tipologia no repetitiva similar a 1B de planta rectangular. Consta de planta baixa,
que es converteix en semisoterrani en algun punt, i dues plantes pis. La coberta de teula àrab és de dues aigües, amb
carener paral·lel a la façana principal. En la façana sud, el caraner arriba a través d'una petita vessant. I les finestres
laterals presenten una semillucana.
En aquest cos principal s'hi adossa una torre de planta quadrada amb coberta de teula àrab i a quatre vessant. La seva
altura és de planta baixa i tres pisos.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes de pedra, arrebossades i d'estil modernista. La edificació ogininal mostra una clara composició
per eixos, 3 en cada façana amb arcs rebaixats i ornaments amb ceràmica vidriada i obra. En la part de l'ampliació no es
mostra cap composició evident, amb obertures de diferents formats i sense emmarcar. El coronament és amb ràfec amb
colls de biga de fusta.
De totes les façanes cal destacar la façana de migdia, la més treballada i ornamentada, amb un porxo a la planta
sotacoberta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edfici construït a principis del segle XX que ha anat sofrint diverses reformes i ampliacions.
El cos original només era el cos rectangular situat a sud, que contenia les finestres a la segona
planta tipus mitja llucana.
posteriorment es va allargar, es va afegir la torre. Més endavant es van anar afegint els altres
cossos.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Valor històric - artístic
L'edifici té influències modernistes i és interessant perquè al primer quart d'aquest segle hi havia
explotació ramadera. Es tracta d'una construcció força antiga. La seva preservació i conservació
és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic i històric de la zona. També per a la
protecció del medi i per al manteniment de les activitats socials i econòmiques, en sòl rural, del
municipi .

Elements:

L'espai verd de davant de la façana sud, és un espai previ a l'accés a la Masia que cal destacar

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

Denominació

Codi de classificació

La Vaqueria del Tint

H 001 M01

perquè complementa l'edificació.
Entorn de protecció:

Cal destacar la relació que estableix amb la riera del Rimentol i l'antic camí de Barcelona a
Puigcerdà, que segurament és el que va originar l'assentament.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació
Es recomana que davant d'una nova intervenció en façana es distingeixi, d'alguna manerala
casa original (sud), de la resta del cossos, ja que aquesta mostra una clara voluntat compositiva
que donava resposta a un projecte.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà el mur de contenció de pedra i l'arc de l'ampliació.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i respectar tan l'espai previ de la façana sud com la relació amb la
riera del Rimentol.

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

El Manofre

H 001 M02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Carretera de Manlleu
CTRA MANLLEU
X= 438840
Y= 4644845

Dades Cadastrals:

000420700DG34D

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Explotació agrària

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

544 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Manofre

H 001 M02
M11

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura del moviment postmodern

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Regular

És fruit de diverses ampliacions
Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps, arbres i vegetació dispersa. Està integrada en un entorn
paisatgístic planer i amb visibilitat extensa.
El seu assentament segurament té a veure ambla riera del Rimentol.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos compacte de planta rectangular. L'edificació originària correspon a la tipologia 3J* de planta
rectangular, amb un porxo que dóna la volta a tot el cos inicial amb coberta més baixa. Consta de planta baixa, planta
primera i golfes i coberta de teula àrab, de quatre vessants. L'ampliació porxada que envolta aquest cos consta de planta
baixa i planta primera amb la coberta també a quatre vessants i més baixa que la primera.
Hi ha una construcció aïllada al sud de la finca de planta baixa i coberta de teula àrab d'un sol pendent que crea un
tancament de lliça juntament amb el mur. A més, també hi ha l'antiga pallissa al nord-oest de la finca de planta baixa i
coberta totalment enderrocada, tot i que s'intueix que era de teula àrab amb dos vessants amb façanes d'obra de maó
vist.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes tenen les obertures agrupades formant eixos verticals i simetria a la façana principal. El coronament és amb
ràfec inclinat amb colls de biga de fusta. L'entrada principal i els basaments dels pilars són de pedra tallada i carejada a
les cantonades de l'edifici. Hi ha pilars d'obra, baranes i reixes de forja i acabats de façana arrebossats. Cal destacar el
pòrtic obert de cap a cap de la façana principal, a la planta primera.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Tot i el mal estat de l'edificació, és un dels exemples més clars de la masia tipus 3J, amb
ampliació en doble façana quasi acabada.També és interessant la qualitat del volum aconseguit
i de la composició de les façanes. Es tracta d'una masia força antiga, la preservació i
rehabilitació de la qual és important pel manteniment arquitectònic i històric de la zona. Així com
de les estructures socials en sòl rural.

Elements:

Cal destacar el volum del porxo i la seva presència, com el volum de la pallisa.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva proximitat amb la riera del Rimentol, com l'arbrat fluvial.

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

El Manofre

H 001 M02

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació
Es conservarà els elements de pedra tallada, les baranes i reixes de forja i el porxo obert de la
façana principal.

Criteris d'intervenció:

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

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la relació natural amb la riera del Rimentol i la seva vegetació.

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 de la Cabreta

H 001 OC1

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Carretera de Manlleu
. VAQUERIA DEL TINT
X= 438446
Y= 4644898

Dades Cadastrals:

08299A00500001

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Obra civil
BCIL
36961
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
Sx
Via de comunicació

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Pont de la Cabreta

H 001 OC1
OC05

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:
Arquitectura popular - tradicional
Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Via de comunicació
Bo

Es desconeix

Segurament del segle XIV o XV
Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Espai fluvial de la riera del Rimentol

DESCRIPCIÓ:

Pontet d'un sol arc medieval tot de pedra i pla. Passa per la riera de Rimentol, afluent per l'esquerra del Gurri , afluent
per la dreta del Ter.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El vell camí ral sortia de Vic pel portal de Manlleu. Continuava vers el col de Vic i després de
seguir un tros de l'actual carretera de Manlleu, torçava al nord vers l'actual fàbrica del Tint on
trobava el límit de Vic i Gurb el pont de la Cabreta, sobre el Rimentol.

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)
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
Valor històric - artístic

Elements:
Entorn de protecció:

Espai fluvial de la riera del Rimentol

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

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

Entorn de protecció:

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

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

Denominació

Codi de classificació

Creu de terme del Tusell

H 002 B01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Carretera de Roda

Coordenades UTM:

X= 439519
Y= 4643649

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Varis públic
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Varis segons elements
Jaciments arqueològics
Varis segons elements
Varis segons elements
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1b

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

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

Denominació

Codi de classificació

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

Creu de Terme del Tosell
Carretera de Roda

Se'n desconeix l'autor
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Creus de terme
BCIN
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Creu de pedra situada dalt d'un fust, una peanya i un esglaonat també de pedra. Es valora que en aquest cas
mantingui la seva posició original.
És un element que amb la trajectòria del temps se li ha atribuït el significat de monument, té valor històric-artistíc 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, els materials, la textura i el cromatisme.
S'ha de respectar la situació que ocupen en els espais públics, mantenint les visuals i les relacions amb els camins.
En cas de canvi d'emplaçament per remodelatge dels espais on estan emplaçats, cal presentar una proposta al
"Patronat de la Ciutat Antiga" i aquest l'ha d'informar favorablement
Informació complementària::

Documentació: BASTARDES, A (1983). Les creus al Vent. Ed. Millà

H 002 B01
CT01

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

Denominació

Codi de classificació

Creu de terme del Tusell

H 002 B01
JA68

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

Creu del Tossell

Ús actual
Ús originari

Varis i espai verd
cabana (III mil·lenni aC); forn i
sepultura romana

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Carretera de Vic a Camprodon C-153
Indeterminat

Museu Episcopal de Vic

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Calcolític, Romà república, Romà Alt imperi, Romà Baix imperi

Descripció de bé:

Descripció específica:
El jaciment es troba a prop de la carretera Vic-Roda de Ter, en una zona de margues eocèniques i per sota de
camps de conreu. Fou excavat en 1922 per J. Gudiol com a resultat de l'aparició en superfície de ceràmiques
grolleres. Les notícies dels arqueòlegs no parlen de cap estructura i únicament esmenten el material ceràmic
compost per cinc vasos de grans mides, formes cilíndriques i fons convex amb fileres de mugrons superposats. Un
vas subesfèric amb grans anses i una peça en forma de casquet esfèric amb dos mugrons a prop la vorera. Totes
les pastes són negroses i poc compactes. Avui dia el jaciment ha desaparegut.
El Sr. Salarich, en una carta (Butlletí del Centre Excursionista de Vic, núm. 9-1-1922), indica que prop del lloc on
aparegué la ceràmica tipus veraziana, abans descrita, es trobà un conjunt de 18 enterraments o més, construïts en
pedres, i que es dataren d'època moderna. S'arribà a la conclusió que es tractava d'un cementiri jueu. El Sr. J.
Gudiol, però, fent referència al gran nombre d'enterraments en lloses d'èpoques més antigues existents a la
comarca, apunta la possibilitat que fossin anteriors al que es va pensar en principi. No resta cap esquelet d'aquest
cementiri en l'actualitat. En el seu moment no aparegué cap resta arqueològica associada als enterraments, es
realitzà una intervenció arqueològica el 1996. No hi ha restes visibles i també hi havia hagut una sorrera a la zona
que pot haver afectat les estructures.
Les restes corresponen principalment a un fons de cabana del III mil·lenni aC; Un forn de terrissa romà, i possible
sepultura de tègula. Ceràmica comuna romana i algun fragment de ceràmica sigil·lata sudgàl·lica també s'ha
recuperat. El material es conserva al Museu Episcopal de Vic. També hi ha restes de sepultures romanes als turons
propers, concretament al Puig de la Barniola.
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

Creu de terme del Tusell

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. IPAC2742.
ALBAREDA, J; FIGUEROLA, J; MOLIST, M; OLLICH, I (1984). Història d'Osona. Vic p.35, 62 i 65.
CRUELLS, W; MOLAS, MD, OLLICH, I (1985). Programa PRAV, Vic. Inèdit
GUDIOL, J. M . (1922). Els restes ceramichs del Tusell. A:Butlletí de la secció d'Exploradors del Centre
Excursionista de Vic . Vic .1922 .
GUDIOL, J. M. (1922). De sepulcres antichs. A:Butlletí de la secció d'Exploradors del Centre Excursionista de Vic .
Vic.
JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona p.27
MARTÍN COLLIGA, A. (1980). Le veracien en Catalogne: Le groupe de Véraza et la fin des temps néolithiques dans
le sud de la France et la Catalogne . Paris .C.N.R.S. p.76-78 .
MARTÍN COLLIGA, A. (1974). Primeras notas sobre la Veraziense en la Cataluña española.
MOLAS, MD (1975). La comarca de Osona, problemática de su iberización y proceso de romanización a través de
su carta arqueológica.
MOLAS, MD (1982). Els Ausetans i la ciutat d'Ausa. Vic p.100 Butlletí de la secció d'exploracions del Centre
Excursionista de Vich. Juny 1922. núm 6 p. 25.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 77."

H 002 B01

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

Denominació

Codi de classificació

Font del Tiberi

H 002 D01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Carretera de Roda
C TAVÈRNOLES s/n
X= 440142
Y= 4644180

Dades Cadastrals:

0141001DG4404S

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
SVt

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Font del Tiberi

H 002 D01

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

Font del Tiberi
Entre el c. Tavèrnoles i el riu

Es desconeix
Molt dolent

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Durant unes obres d'arrenjament dels laterals del riu, un veí de la zona va explicar que antigament hi havia una font
molt concurreguda. Es va fer una propspecció i es va localitzar el lloc on es veu una petita paret de pedra amb una
inscripció, que degut el seu deteriorament no es llegix bé la data.
Actualment està pendent la seva recuperació.
Les fonts amb un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de Vic on la presència de
l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un valor històric, social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Recuperació, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'hauria de recuperar i mantenir l'espai històric de la font
S'hauria de generar l'espai ambiental i paisagístic que caracteritza totes les fonts d'entorn rural de la ciutat

Informació complementària::

Fo12

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

Denominació

Codi de classificació

Puig dels Jueus

H 002 E01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Carretera de Roda

Coordenades UTM:

X= 438765
Y= 4643110

Dades Cadastrals:

Varis

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:

Puig d'en Guillem de Llorenç

CATALOGACIÓ:

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

Varis segons elements
Jaciments arqueològics
Varis segons elements
Ambiental
Subsòl i entorn.

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
SVt

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Puig dels Jueus

H 002 E01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Puig dels Jueus
Nord del municipi

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó del Puig dels Jueus es troba situat al nord oest del municipi, molt pròxim a la zona urbana, i que forma part
de la sèrie de turons testimoni que caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge
del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
En el cas del Puig dels Jueus, cal destacar que a mitjans del segle XIV va situar-s'hi el cementiri jueu, d'aquí el
topònim. La notícia que se'n té és d'un document de 1327, en el que es va vendre un terreny de la parròquia de Vic
conegut per el Puig d'en Guillem de Llorenç, per tal que els jueus hi construïssin el seu fossarium iudaeorum et
iudaearum. Aquest cementiri es deuria utitlitzar fins a 1365 o 1391).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

Zona amb possiblitat de conservació de restes arqueològiques parcialment destruïdes.
Ollich, Imma; i Llop, Irene. "Espais públics i espais privats del call jueu de Vic: Evidències documentals i
arqueològiques". Ausa XXVII 177 (2016) p.481-506

ZN03

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

Denominació

Codi de classificació

Puig dels Jueus

H 002 E01
JA69

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

Puig dels Jueus

Ús actual
Ús originari

Espai verd
assentament romà fins s. I.
Cementiri edat mitjana

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Museu de Vic

Estat de conservació:

Destruït parcialment

C/ Francesc Pla el Vigatà, 1
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Parcial

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Ibèric final, Romà república, Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval
Baixa Edat Mitjana
Descripció de bé:

Descripció específica:
El jaciment està situat als afores de la ciutat, dalt d'un turó amb base de margues i poca vegetació al costat de
l'Hospital General de Vic. El material arqueològic recollit per la colla Gurb, aparegué a dalt del turó i a les bases, on
encara resta una mica de sediment. D'entre el material dipositat al Museu de Vic, cal destacar fragments de
ceràmica campaniana A i B, ceràmica grisa, comuna romana, tègules, algun fragment de vidre, sigil·lates,
sud-gàl•liques i hispàniques clares.
El jaciment actualment ha estat una mica remogut, donada la seva proximitat amb el nou ambulatori de la Seguretat
Social, que l'incorpora al seu recinte. El conjunt s'ha identificat com un assentament preromà que perdura almenys
al llarg de tot el segle I dC. En aquesta zona uns terrenys foren comprats per particulars per tal de ser utilitzats com
a cementiri durant l'edat mitjana, i d'aquí prové el seu nom actual.
La documentació evidencia que la comunitat jueva tingué cementiri propi en una peça de terra comprada el 7
d'octubre de 1327 al sabater Jaume de Puigcercós, que tocava per llevant al Puig d'en Guillem de Llorenç que
prengué des d'aleshores el nom de Puig dels Jueus. En foren compradors els jueus Josep Vidal, Josep Astruc
Salomó Vidal. En aquests moments sembla que la comunitat de jueus de Vic passà per una etapa de forta vitalitat,
amb nous membres vinguts de Mallorca i de Manresa. El 1277, quan sumaven onze famílies, adquiriren un tros
d'hort per a edificar-hi una sinagoga i escola, i el 1327, una peça de terra a llevant de la ciutat, a l'esmentat indret
conegut encara com a Puig dels Jueus, per tal de destinar-la a cementiri. La comunitat jueva, pel fet d'estar situada
entre les dues partides de la ciutat, rebé una forta sotragada en les lluites dels anys 1366 i 1372 i s'extingí el 1391,
quan es batejaren els darrers quatre homes i dues dones que restaven a la ciutat.
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

Puig dels Jueus

H 002 E01

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::

AADD. (1922). Butlletí de la Secció d'Exploradors del Centre Excursionista de Vic. II època n.3 1992.
ALBAREDA, J; FIGUEROLA, J; MOLIST, M; OLLICH, I (1984). Història d'Osona. Vic p. 64.
CORBELLA, R (1984). L'aljama dels Juheus de Vich. Vic p.24-30.
CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1985). Programa PRAV, Vic (inèdit).
GUDIOL, JM (1920). Les primitives civilitzacions ausetanes. AEV llibret vel·lografiat a mà. p.80. GUDIOL, JM.
(1920). La nova instal·lació ausetana. Vic p.124 AEV
JUNYENT, E. (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Vic p.91
MOLAS, MD. (1975). La comarca de Osona. Problemática de su liberización y proceso de romanización a través de
su carta arqueológico. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura (inèdita).
MOLAS, MD (1982). Els ausetans i la ciutat d'Ausa. Vic p.98.
OLLICH, I (1985). Aspectes econòmics de l'activitat dels jueus de Vic segons els Libri Judaeorum. Barcelona 325pp.
OLLICH, I.; LLOP, I. (2016). Espais públics i espais privats del call jueu de Vic: evidències documentals i
arqueològiques. Ausa, 27, n. 177, 481-506.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 143.

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

Denominació

Codi de classificació

Puig dels Jueus

H 002 E01
A12

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Prunera del Puig dels Jueus

Coordenades UTM:

X= 438633

Espai periurbà. Es troba el parc municipal del Bosc del Puig dels Jueus.
Y= 4643542

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 Parc Forestal del Puig dels Jueus. Està situat al capdamunt d’un talús força vertical. Aquest espai magnífic
a la llarga s’hauria de convertir en un interessant parc forestal. Actualment, però, els exemplars son massa petits
per assolir aquesta categoria.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Prunera
Prunus domestica
Rosàcies

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

6,50m

2,40m
7-8m

Alçada de la primera ramificació:
15cm
Nombre de branques de la primera ramificació:
7
Comentaris:
Aquest és l’únic arbre fruiter que hem catalogat i és destacable per la seva soca. Tot i que no es tracta d’un arbre
excepcional té un gran valor testimonial. Segons Josep Portell, veí de Vic, en aquesta zona hi havia les barraques
dels treballadors, majoritàriament d’origen andalús, que varen venir a Vic als anys 60 i 70. Segurament aquest arbre
va ser plantat en aquella època per alguna de les famílies que hi vivien i per tant pot ser que tingui prop de 50 anys,
que per un arbre fruiter és una edat destacable.
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

Turó de la Codineta

H 002 E02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Carretera de Roda

Coordenades UTM:

X= 439756
Y= 4644062

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de la Codineta
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de la Codineta
Nord est del municipi

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó de la Codineta es troba situat al nord est del municipi, molt pròxim a la zona urbana, i que forma part de la
sèrie de turons testimoni que caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del
municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

H 002 E02
ZN04

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

Denominació

Codi de classificació

Serrat del Tosell

H 002 E03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Carretera de Roda

Coordenades UTM:

X= 439483
Y= 4643921

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
SVt

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Serrat del Tosell

H 002 E03

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Serrat del Tusell
Nord est del municipi

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó del Serrat del Tusell es troba situat al nord est del municipi i que forma part de la sèrie de turons testimoni
que caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
No es permetrà cap tipus d'edificació en el cim del turó.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN05

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Francesc d'Almúnia

H 002 ER1

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Carretera de Roda
C ERMITA DE SANT FRANCESC s/n
X= 440590
Y= 4644970

Dades Cadastrals:

08299A00600004

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:

Ermita de Sant Francesc s'hi moria

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
24654
Conservació
Veure fitxa subsòl i elements
singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
SEr
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Francesc d'Almúnia

H 002 ER1

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

ER02
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Culte
Estructures existents
Regular

Es desconeix
Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
Reconstrucció el 1939

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic bastant planer i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Capella de nau única coronada amb un absis semicircular a llevant. A la part de migdia de la nau s'hi adossa un
campanar de torre de planta quadrada que consta de planta baixa i dos pisos, acabada amb merlets, els murs són
decorats amb arquets cecs, faixes llombardes i decoracions amb serreta, també s'hi obren finestres geminades. La
façana és a ponent, el portal és d'arc de mig punt i reposa sobre columnes decorades amb capitells, al damunt el portal
hi ha finestres geminades. Tota l'església, els murs exteriors, són decorats amb elements llombards i sota el ràfec de la
teulada de la façana s'hi dibuixen uns arquets cecs que segueixen la inclinació de la teulada.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana principal simètrica respecte a un eix central, en el que es situa la porta d'entrada i per sobre dues finestres
germinades. A nivell de materials, és bàsicament d'elements de pedra picada i tosca amb ornamentació treballada
també de pedra. La restauració s'ha portat a terme amb un material molt poc noble, pòrtland.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'ermita o capella la trobem documentada des del 1244 per bé que els seus orígens semblen
més llunyans ja que es troba situada a l'antiga stratta Francisca.
Es va refer al segle XVIII, i durant la guerra del 1936 fou totalment devastada i anys més tard al
1946 s'emprengué la restauració, restauració que al nostre entendre fou poc fidel a l'estètica de
les esglésies romàniques d'aquestes contrades.
Es tenen notícies de que el pintor vigatà Marià Colomer, durant el segle XIX la decorà amb
frescos que representaven la llegenda de Sant Francesc passejant-se per terres d'Osona,
d'aquella decoració avui només en queden fotografies i un gravat de boix.

Arqueologia:

Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

Mossèn Cinto tenia molta devoció a Sant Francesc d'Assís i els seus textos contenen una
llegenda que explica el perquè de la construcció de l'ermita: vers l'any 1225, un any abans de la
mort del Poverello d'Assís, Sant Francesc arribà a Vic i, en ésser en aquell planell del Gurri
conegut pel pla d'Almoina, va tenir un èxtasi en ple camp i un pagès li portà aigua del seu pou i
es retornà. El fet fou celebrat i s'hi erigí un pedronet en recordança del Sant. Anys més tard, els
pares franciscans hi van erigir la capella, que prengué el nom de SANT FRANCESC S'HI
MORIA.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
L'edifici és un testimoni de les petites ermites de la rodalia de la ciutat i té interès històric.

Elements:

Els arbres, la font, el poema de Mossèn Cinto Verdaguer formen part del conjunt i de l'entorn.
Sobretot en la part de davant de l'església que es genera un espai d'acollida previ a l'accés.

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Francesc d'Almúnia

H 002 ER1

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració i la seva situació, que juntament amb les altres
ermites i masies, actuen com una xarxa de fites, que reforcen les antigues vies de comunicació i
doten de significat històric al paisatge.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'hi ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la
textura, el cromatisme i l'estructuració funcional general.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat total, l'entorn natural.
En cas que es facin obres en la masia que hi ha al costat, caldrà fer una proposta al Patronat de
la Ciutat Antiga, i haurà d'està informada favorablement per aquest.

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

Ermita de Sant Francesc d'Almúnia
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Font de l'Ermita de Sant Francesc
C/ de l'Ermita de Sant Francesc

Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'ermita es troba documentada des del 1244

Descripció:
La font està formada per un conjunt de blocs pedres no treballades, col·locades de tal manera que generen un pla
vertical on està diposada el broc, dos brancals laterals i un pedra superior que té una inscripció en baix relleu
pintada de color vermell.
Aquesta font forma part de l'entorn de protecció de l'ermita de Sant Francesc, i dins aquest espai està situada a un
lateral amb mirada cap a la ciutat de Vic. El conjunt defineix un espai ambiental i paisatgístic que cal destacar.
Les fonts amb un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de Vic on la presència de
l'aigua és constant, i més quan aquestes estan relacionades amb un Sant o amb una ermita. Són elements amb
gran càrrega de significat i tenen un valor històric, social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

H 002 ER1
Fo11

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Francesc d'Almúnia

H 002 ER1
ZA73

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

Església de Sant Francesc s'hi moria

Ús actual
Ús originari

Espai religiós
Capella dedicada a Sant
Francesc

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

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

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Sant Francesc s’Almúnia
Polígon de Malloles
20 cm

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Baixa Edat Mitjana

Descripció de bé:

Descripció específica:
Capella dedicada a Sant Francesc, prop del mas Almúnia. L'indicatiu "Sant Francesc s'Almúnia" es va anar
transformant en l'actual "Sant Francesc s'hi Moria" on es va aplicar posteriorment la llegenda que Sant Francesc s'hi
moria de sed, que va versificar el poeta Jacint Verdaguer. Hi ha diverses referències documentals de la capella a
partir del 1244. Es va refer al segle XVIII i fou incendiada i destruïda el 1936.
Tot i que la capella es pot considerar recent, l'indret té un clar interès arqueològic, per a l'estudi de la població rural
de Vic a l'Edat Mitjana que es pot investigar a través de les necròpolis. D'altra banda, cal pensar que la capella està
situada a prop d'un eix de comunicacions important. Els treballs arqueològics realitzats al 2015 han permès
recuperar diversos nivells de circulació, un possible paviment o accés i altres nivells associats a les activitats
agrícoles i a la forta antropització de la zona.
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

Ermita de Sant Francesc d'Almúnia

H 002 ER1

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.306 El Norte Catalán. Vic 18.11.1986 AEV.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 75.
PUJOL, A. (2015). Memòria de la intervenció arqueològica a Sant Francesc d’Almúnia - St. Francesc s’hi Moria (Vic,
Osona). Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
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-11.

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

Denominació

Ermita de Sant Francesc d'Almúnia

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
PLADEVALL, A. Full dominical diocesà, octubre del 1974.

Codi de classificació

H 002 ER1

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

Denominació

Codi de classificació

La Codineta

H 002 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Carretera de Roda
CTRA RODA
X= 439901
Y= 4644249

Dades Cadastrals:

001028300DG34D

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+golfes

Altres noms:

Can Clàvia

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1b
Està abandonat

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

273 m2

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

Denominació

Codi de classificació

La Codineta

H 002 M01
M12

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Situacions de risc:

Altres riscos
L'argamassa està en mal estat. Si avança el procés podria amenaçar ruïna.
És una edificació envoltada de camps i vegetació, integrada en un entorn paisatgístic planer i
amb visibilitat extensa. Està prop del riu Gurri.

Entorn de protecció:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Regular

Època contemporània Segles XlX
L'aspecte actual és del 1890

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un gran cos compacte de planta rectangular, amb una ampliació frontal amb porxada i amb ampliacions a la
façana nord que llavors van ortogonalment fins a la façana principal. A més hi ha algun cos agrícola al sud de la finca.
L'edificació originària correspon a la tipologia 3J* de planta rectangular, amb un porxo davanter amb coberta més baixa.
Consta de planta baixa, planta primera i golfes i coberta de teula àrab, de quatre vessants. L'ampliació porxada a la
façana principal consta de planta baixa i planta primera amb la coberta a tres vessants i més baixa que la primera. El
coronament és amb ràfec inclinat i amb colls vistos de fusta.
A la façana nord hi ha un cos adossat de planta baixa que s'allarga cap a la façana est. Del qual en surten diverses
construccions longitudinals de planta baixa que queden separades de la façana est per un passadís. Aquestes són de
planta baixa amb coberta de teula àrab i façanes de pedra, tàpia o totxana. També hi ha una construcció al davant de la
façana principal, de planta baixa i coberta de teula àrab d'un sol pendent amb façanes de pedra i totxana arrebossada.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La composició de les façanes és simètrica en totes quatre façanes. Les proporcions són verticals i els materials són de
parets de pedra del país i argamassa, amb brancals de totxo i llindes de fusta de roure.
A la façana sud, principal, les obertures són amb pedra carejada i, a la resta de façanes, les obertures de la planta baixa
i planta primera estan emmarcades amb maó vist i amb llinda de fusta de roure. En canvi, les obertures superiors estan
emmarcades amb pedra carejada. Cal destacar el porxo de la façana principal amb pilastres de totxana a la planta
baixa, i de totxana arrebossada i pintada, simulant rajols de colors, a la primera planta.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La casa original era del tipus 2 i era coneguda per can Clàvia. L'aspecte de l'edifici ve d'una
reforma i ampliació fetes aproximadament el 1890.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és molt interessant per la volumetria, composició i puresa de tipus, més que pels
elements arquitectònics. També és important com a testimoni dels sistemes constructius de final
del segle XIX. Es tracta d'una edificació força antiga, la conservació i rehabilitació de la qual és
important per la preservació i manteniment del patrimoni arquitectònic i històric de la zona. Així
com també pel manteniment de les estructures socials, en sòl rural, del municipi.

Elements:

Cal destacar el volum del porxo que la identifca en relació de l'espai previ que dóna accés a la

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

Denominació

Codi de classificació

La Codineta

H 002 M01
masia.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la seva relació amb el riu Gurri i l'antic camí que portava a Roda, que segurament
té a veure amb l'origen de l'assentament.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de les façanes principals i el porxo. Es conservaran els elements
de pedra de les obertures.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, i respectar la relació de l'espai immediat de l'edificació previ a
l'accés de la Masia, com també la relació amb el riu Gurri.

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

Can Comamala

H 002 M02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Carretera de Roda
C SANT MIQUEL XIC
X= 439116
Y= 4643520

Dades Cadastrals:

001524500DG34D

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:

Mas Mambla

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a
Està abandonat

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

463 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Can Comamala

H 002 M02
M13

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Situacions de risc:

Altres riscos
L'edifici és de tàpia i es troba en mal estat per està en desús. Si la degradació avança, podria am
Situada en una zona elevada, al costat del Puig dels jueus. L'entorn immediat és enjardinat, i
està envoltada de camps de conreu i vegetació dispersa.

Entorn de protecció:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Estructures existents
Regular

Època moderna (Segles XVlll)

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos de planta rectangular amb ampliacions adossades a la façana est i alguna a la façana sud. A més,
també hi ha un cos al nord de la finca.
L'edificació originària correspon a la tipologia 2H*, de planta rectangular. Consta de planta baixa, planta primera i planta
segona i coberta de teula àrab, de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal.
Hi ha un conjunt de construccions adossades a la façana est, segurament aixecades en diferents èpoques, ja que
s'utilitzen diferents materials de façana: pedra i tàpia, totxana. I les cobertes són de teula àrab o d'uralita. Tot el conjunt
forma una L tot deixant un pati al davant de la façana principal.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Composició: Façanes planes, amb la façana principal simètrica respecte un eix central. La resta de les façanes no tenen
una intencionalitat de composició manifesta en la disposició de les obertures. Materials: Les façanes són de tàpia amb
parts arrebossades. El coronament de la façana és amb ràfec inclinat i amb colls de fusta vistos. Algunes obertures
estan emmarcades amb pedra tallada i d'altres amb rajola ceràmica i llinda de fusta. Conservació de la façana: Molt
deteriorada. Façanes planes amb la façana principal simètrica respecte un eix central. La resta de façanes sense
intencionalitat de composició manifesta en la disposició de les obertures. El coronament és amb ràfec inclinat i amb colls
de fusta vistos. Les façanes són de tàpia amb parts arrebossades. Algunes obertures emmarcades amb pedra tallada i
d'altres amb rajol ceràmic i llinda de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Es tracta d'una antiga edificació de la zona. La seva protecció és important pel manteniment del
patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel control del medi i del
manteniment i desenvolupament de les estructures socials de la zona.

Elements:

Cal destacar l'espai previ d'accés a la Masia, recolzat per petites edificacions. És un espai
important que estableix una relació directe amb el cos principal.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat des de molts punts a l'estar situada en un punt elevat, i actua com
una fita. Els camps situats a sud la contextualitzen i la doten de significat

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

Denominació

Codi de classificació

Can Comamala
Grau de coherència:

H 002 M02
si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació
Reconstrucció

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es podrà reconstruir considerant com a sostre edificat el que tenia la construcció originària. Si
aquesta es desconeix, es podrà reconstruir la mateixa volumetria que aquella que
documentalment es pugui provar que existia en origen. Es recomana treballar amb materials
coherents amb els existents.

Entorn de protecció:

Usos permesos:
Usos prohibits:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
Cal mantenir la visibilitat, la relació de l'espai de davant de la porta d'accés amb la Masia, i amb
els camps.

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

Denominació

Codi de classificació

Mas de la Mora

H 002 M03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Carretera de Roda
C VALLS
X= 439848
Y= 4644849

Dades Cadastrals:

000528500DG34D

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
N2b
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

213 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Mas de la Mora

H 002 M03
M14

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Documentada des de l'any 918.
Època medieval Alta Edat Mitjana (Segles Vlll - Xll)

Explotació agrària
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada dalt d'un petit turó. Per l'oest hi transcorre el torrent de l'Esperança. La casa està
envoltada de vegetació dispersa, embeguda pel creixement de la zona industrial.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de dos volums adossats. Una casa antiga de planta rectangular i la nova de forma quadrada amb tancament
amb lliça al davant de la façana sud. Tot de cossos adossats a les façanes est i oest, a més de varies construccions
agrícoles al voltant de la casa principal.
L'edificació originària correspon a la tipologia 1D* de planta rectangular amb un cos de tipologia 2H* adossat a la façana
sud. El cos originari consta de planta baixa i planta primera i coberta de teula àrab, en dos vessants, amb el carener
paral·lel a la façana principal.
El cos més recent consta de planta baixa, planta primera i planta segona i coberta de teula àrab amb el carener
perpendicular a la façana principal. A l'hora de construir la nova casa es va aprofitar una part de l'antiga. La casa
originària manté una simetria a la façana principal, i a la resta de façanes no mostren cap composició en les obertures.
El coronament és amb ràfec inclinat amb colls de biga i llates. Hi ha un cos adossat a la façana est de planta baixa i
planta primera i coberta de teula àrab d'un sol pendent. Adossat ortogonalment a aquest hi ha un cos de planta baixa i
planta primera i coberta de teula àrab en dos vessants i estructura de pilars d'obra vista i estructura de fusta. Adossat a
la façana oest hi ha un seguit de cossos alineats de planta baixa amb diferents alçades i coberta de teula àrab a un sol
pendent. I les façanes de totxana i de pedra arrebossades. El conjunt de l'est i de l'oest està tancat formant una lliça.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són de pedra i tàpia, amb trams arrebossats. Les obertures són sense emmarcar, excepte la porta principal
que té el marc amb pedra tallada i llinda de fusta. De la casa nova en destaca la façana principal que té un porxo
incorporat a la façana amb voltes de mig punt al primer i segon pis (les últimes tapiades), i és simètric respecte un eix
central. La resta de façanes sense cap composició de les obertures. Destaca el coronament de la doble façana principal
(poc habitual a la zona) i la resta de coronaments són amb un petit ràfec amb teula sortint. Obertures sense emmarcar i
tancaments amb porticons de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La casa està documentada des de l'any 918, tot i que existeixen referències de l'existència de la
casa de l'any 893.
La casa nova és de l'any 1890.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Es tracta d'una de les masies importants i més antigues de la plana de Vic. La seva preservació i
conservació és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la
zona. També pel manteniment de les estructures socials rurals de la comarca.

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

Denominació

Codi de classificació

Mas de la Mora

H 002 M03

Elements:

Cal destacar l'espai previ de davant de la masia.

Entorn de protecció:

Cal destacar la relació que manté amb el Torrent de l'Epranaça, el riu Gurri i l'antic camí que
portava a Roda. Segurament va ser significatiu pel seu emplaçament.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
Cal mantenir la relació amb el torrent i el riu, i el mínim entorn vegetal que li ha quedat.

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

La Talaia dels Xiprers

H 003 C01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Codi Postal:
Plànol:
X= 436260
Y= 4642251

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Parcial
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

N1b

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

La Talaia dels Xiprers

H 003 C01

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

Tombes del mas Talaia dels Xifrers/Xiprers

Ús actual
Ús originari

Turó, espai verd i habitatge
Tombes

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

Talaia dels Xifrers
Sota superficial

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Durant la remodelació de la carretera C-154, al 1996, per construir uns nous accessos a la carretera N-152, es va
haver de destruir l'extrem sud del turó on hi ha el mas de l'Atalaia dels Xiprers, a l'oest del terme municipal de Vic.
En desmuntar el turó es van posar al descobert tres inhumacions en lloses de molt bona factura i es va procedir a
realitzar l'actuació arqueològica. Les tombes contenien les restes esquelètiques d'un individu en cada una d'elles, i
sols es va recuperar un petit vas ceràmic en un dels enterraments. Per la tipologia dels enterraments i la seva bona
factura, semblen correspondre a un horitzó cronològic visigòtic.
El lloc on van aparèixer les restes ja no existeix, i el buit queda ocupat per un accés entre el mas de l'Atalaia i les
carreteres N-152 i C-154. Es pot considerar que el conjunt formava una petita necròpolis de tres tombes individuals
agrupades en una àrea de 10 m² i que estaven disposades més o menys en paral·lel i amb una certa regularitat. Es
tracta de tombes excavades en el terra, aproximadament a 1 m de fondària en un nivell de terrassa d'origen fluvial
format per graves. Les parets de la fossa estaven recobertes per lloses rectangulars, fetes d'una sola peça utilitzant
materials locals tous (margues blaves). Les estructures estaven tancades mitjançant la col·locació de lloses planes
que, recolzades sobre les lloses que formaven les caixes de pedra, segellaven el conjunt. Dins d'aquestes
estructures, construïdes seguin un eix oest a nord-oest i est a sud-est, es van dipositar els cossos de dos homes
adults (31-40 anys) i d'un infant (2-3 anys). No es va trobar cap objecte que acompanyés les restes humanes. Tan
sols es va trobar alguns fragments ceràmics pertanyents a olla baixa i ampla amb carena suau prop de la tomba
núm. 3.
Es tractava, totes elles, d'inhumacions primàries on els individus són dipositats al fons de la fossa, directament
sobre el sòl, en posició de decúbit supí i els braços creuat sobre el tronc. L'individu de la tomba 3 es troba
completament estirat, mentre que l'infantil de la tomba 2 es troba flexionat. Les caixes no s'omplien de terra i el
sediment recuperat sembla producte de les infiltracions.
La presència de tombes de llosa situades en els diversos turons-testimoni és un fet ben documentat en la Plana de
Vic com la necròpolis de la Muntanyeta i el Serrat dels Morts (Roda de Ter), el Turó de l'Osona. Aquestes tombes se
solen agrupar formant petites necròpolis i presenten característiques comunes: Situació dalt de petits turons de
margues eocèniques dominant el terreny i prop de vies de comunicació antigues. Les necròpolis estan formades per
un nombre reduït de tombes disposades paral·lelament i amb una certa regularitat. Els enterraments s'orienten en
general al NO-O. No hi ha cap relació amb un lloc de culte determinat. Les tombes són cistes rectangulars, fetes
amb lloses de pedres. L'aixovar funerari sol ser nul o molt escàs. En el cas de la tomba 3, la presència d'una olla no
s'ha considerat aixovar associat. Les mesures de les tombes corresponen a individus adults. Tot i que es pot
adequar a infantils, com és el cas de la Talaia. La posició dels individus en les tombes permet plantejar la possible

JA70

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

Denominació

Codi de classificació

La Talaia dels Xiprers

H 003 C01

existència d'alguns elements rituals diferents en funció a l'edat del mort. Així es proposa que els infantils
s'enterrarien en posició flexionada i els adults estirats. Altres necròpolis permeten documentar enterraments
múltiples. Segons Ollich (Ollich, Rauell 1989) aquesta pràctica sembla associar-se a un poblament de tipus rural i
dispers amb pocs mitjans de vida i amb pervivències paganes en els seus rituals (orientació a ponent, situació dalt
dels turons).
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. IPAC11891.
CLOP, X. (1996). Obres de la variant de Vic de la N- 152 (projecte N-B-9150). Aparició de les restes d'un
enterrament proper al mas Atalaia del Xiprer, Anàlisis antropològiques. Servei d'Arqueologia. Generalitat de
Catalunya.

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

Denominació

Codi de classificació

Font de la Talaia

H 003 D01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Codina
. CAN TELAYA
X= 436279
Y= 4641219

Dades Cadastrals:

08299A01800018

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Font de la Talaia

H 003 D01

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

Font de la Talaia
Can Talaia
Sense estil
Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Actualment la font està definida per uns murs de formigó molt contundents que es van construir sobre una antiga
font a mitjans del 1936 quan s’hi va fer una intervenció per portar aigua a la casa de la Talaia. El voltant de la font es
defineix un espai ambiental i paisatgístic que cal destacar, uns magnífics oms protegeixen la font que es troba al
costat mateix del riu. El conjunt forma part del recorregut del GR del Méder.
Per la sevaproximitat amb Vic, aquesta font va ser molt concorreguda, s’hi coneixen tornabodes del Carrer de Sant
Pere i de la Rambla. Les fonts amb un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de
Vic on la presència de l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un valor històric,
social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

Fo13

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

Denominació

Codi de classificació

Font de la Codina

H 003 D02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Codina
. CODINA
X= 435776
Y= 4641158

Dades Cadastrals:

08299A01800049

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Font de la Codina

H 003 D02

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

Font de la Codina
La Codina
Romàntic
Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Segle XIX

Descripció:
La font es troba a uns dos metres sota el nivell de terra, en el que s'hi accedeix a través d'una esclinada enfrontada
a la font. Els murs que acompanyen a la font són de pedra vista i formen part de tot un conjunt de murs que generen
una espai ambiental a l'entorn de la font molt interessant, que permeten que hi hagi un espai fresc i acollidor al
voltant de la font.
En aquest espai s'hi troba una taula de pedra que ha estat allargada recentment per poder encabir-hi més gent. S'hi
troba avellaner que resta de l’antiga plantació d’avellaners. Segons fonts orals, el camí que uneix la Codina Nova
amb la Codina estava acompanyat per avellaners que vorejaven el camí. En una actuació es van arrencar per tal
que hi hagués continuïtat en el camp que queda entre les dos cases.
Antigament havia estat una font molt concorreguda i, segons fonts orals, la gent de la Guixa solia freqüentar-la, així
com per també els Frares del Remei, els quals organitzaven dinars tot al voltant de la font, entre altres persones.
Les fonts en un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de Vic on la presència de
l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un 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 arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font.
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

Fo14

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

Denominació

Codi de classificació

Font del Ferro

H 003 D03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Codina (la Guixa)
C CALL
X= 435950
Y= 4640690

Dades Cadastrals:

08299A01809003

Titularitat:
Núm. plantes:

Pública

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.6 - O08.6

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Font del Ferro

H 003 D03

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

Font del Ferro
Final del carrer del Call (la Guixa)

Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Font situada a la part baixa d'una resclosa de pedra, a peu del riu Méder i entre el sender del GR i la
Guixa. S’explica que la resclosa era propietat del Marquès de Canovas i que servia per canalitzar aigua als molins
del Roig, el molí de Sant Llorenç i al Molí del Graell. Ara aquest canal ja no s’utilitza. També s’explica que, a uns dos
metres del costat de la font del Ferro, la paret plorava i hi sortia una aigua rogenca que la gent del poble deia que
anava bé per curar el mal dels ulls.
L’entorn de la font, l’any 1999 l’Ajuntament de Vic hi va construir unes escales amb una barana de fusta per tal de
facilitar-hi l’accés. Situada al costat mateix de la resclosa, en una zona ombrívola i molt humida amb molsa, l’any
2010 també es van realitzar una altre seguit d’actuacions per part del’ajuntament en el que es va aprofitar per
construir-hi una zona de descans amb bancs i una taula.
L'entorn de la part inferior de la rescolsa, on es troba la font, juntament amb la part superior fins el pou del final del
carrer del Call, formen un espai ambiental i paisatgístic que cal destacar.
Les fonts en un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de Vic on la presència de
l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un valor històric, social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

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

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

Fo15

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

Denominació

Codi de classificació

Àlber de la Font de la Talaia

H 003 E01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Codina

Coordenades UTM:

X= 436278
Y= 4641212

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

C02.8 - O08.8

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

Denominació

Codi de classificació

Àlber de la Font de la Talaia

H 003 E01
AP18

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Àlber de la font de la Talaia

Coordenades UTM:

X= 436278

Afores de vic. Pròxim al veïnat de Sentfores, uns 7 metres per sobre de la font de la Talaia.
Y= 4641213

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:
L’arbre forma part del petit bosc de ribera que conserva el riu Mèder al seu pas per la finca de la Talaia, pròxima a la
Guixa.
Té un parell de peus d’arbres més petits mig recolzats en el seu tronc que potser convindria eliminar.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alçada:
20m
Volta de canó:
2,70m
Diàmetre:
0,86m
Volta de soca:
4,05m
Capçada:
11-12m
Alçada de la primera ramificació:
ramificacions laterals a uns 6m.
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquest àlber no llueix molt. Hom no veu la seva veritable envergadura fins que es situa al seu costat. Això es deu a
que al seu costat hi ha tot d’arbres que el tapen. Inclús un om recolza part del seu tronc principal sobre el seu,
traient-li molt atractiu.
A uns pocs metres de l’arbre en qüestió es pot veure la font de la Talaia, d’aigua no potable. Segurament en un
passat no molt llunyà la gent a l’estiu havia gaudit de l’ombra d’aquest gran àlber en fontades a l’hora de berenar.
Àlber
Populus alba
Salicàcies

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

La Codina

H 003 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Codina
. CODINA
X= 435852
Y= 4641271

Dades Cadastrals:

001107800DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24666
Conservació
Veure la fitxa d'elements
singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge vinculat a l’explotació
agrícola i ramadera

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

457 m2

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

Denominació

Codi de classificació

La Codina

H 003 M01
M15

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Regular

Època moderna (Segles XVll)
Moltes intervencions posteriors

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic, envoltada de camps de conreu, horts, i
amb visibilitat extensa. Es relaciona amb l'espai fluvial de la riera de Sant Joan del Galí, amb
arbres de ribera.

DESCRIPCIÓ:

Masia que consta de tres cossos. El central té el carener perpendicular als dels cossos laterals i consta de planta baixa i
tres pisos, té finestres de tipus conopial i al centre s'eleva una llanterna. La façana es troba orientada al Sud-oest i
pertany també al cos central. Formant angle recte s'hi adossa un cos de porxos, a la part superior dels quals s'obren uns
arcs rebaixats sostinguts per pilars i amb baranes de fusta. Aquests es comuniquen amb el cor de la capella a la qual
s'uneixen per aquest sector. Hi ha un portal que tanca la masia, la capella, les dependències agrícoles i la lliça. Aquest
portal s'uneix al mas mitjançant un cos de porxos.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La composició de les façanes fonamentalment està marcada per les obertures que marquen eixos verticals, amb
gradació de mides. El coronament és amb ràfecs de quatre filades mixtes de rajola ceràmica i caps de teula. Façanes de
pedra, acabats arrebossats i maó en les reformes. Emmarcaments de les obertures principals amb pedra tallada,
baranes i reixes de forja. Tancaments amb porticons interiors de fusta i porticons exteriors de persiana, també de fusta.
Cal destacar la galeria amb tres arcs a la cantonada sud-oest del conjunt i el rellotge de sol a la façana principal. Hi ha
cos cossos adossats ortogonalment a la façana nord.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquest mas formava part de l'antiga quadra o terme de Sant Joan del Galí o de Riuprimer,
formada per prop de vint-i-quatre masos, molts dels quals encara es conserven. Aquests es
consideraven del municipi de Sentfores i de la parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer o
sufragània de Sant Joan de Galí.
Aquest mas, d'estructura senyorial, de casa pairal forta, ha sofert diverses etapes constructives
que podem datar als segles XVII (1658), XVIII (1728) i XIX (1890). A l'interior hi ha una llinda de
fusta que data del segle XI.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El conjunt, encara que tipològicament no el podem considerar pur, és molt interessant pel
resultat final, aconseguit mitjançant nombroses reformes amb la voluntat de definir espais i tenir
en compte els acabats i els elements arquitectònics. Es tracta d'una gran masia de la zona, la
preservació i conservació de la qual és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic,
artístic i històric de la zona. També pel control del medi , així com per la conservació de les
estructures socials econòmiques, en sòl rural, de la zona.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra tallada, els de forja, el rellotge de sol i el ràfec, al igual
que el cos del porxo, que li confereix uns trets característics.

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

Denominació

Codi de classificació

La Codina

H 003 M01

Entorn de protecció:

La relació amb els camps de conreu, i la riera com a entorn immediat, dota a l'edificació de
significat.

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, el material, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de les façanes, les obertures amb emmarcats de pedra, les
galeries, arcs i edificació de l'ermita. Es conservarà també la formació de la lliça.

Entorn de protecció:

Usos permesos:
Usos prohibits:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM. L'ampliació del nord-est ha de tenir la
mateixa protecció que el cos principal.
Cal mantenir la visibilitat i la relació directe amb els camps i la riera.

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

Denominació

Codi de classificació

La Codina

H 003 M01

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

Ermita del Mas Codina
Àrea de la Codina
Obra popular
Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
24666
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La capella de la Puríssima, va unida històricament al mas la Codina. Està dedicada a la Puríssima i a Sant Sebastià.
Segurament ha experimentat diverses fases de construcció ja que el retaule data del segle XVIII i el campanar del
1861. També es veu que la construcció ha estat aixecada segurament fer possible l'accés de la porxada adossada a
la façana principal.
Descripció:
La capella de la Puríssima és de nau única amb l'absis poligonal orientat a ponent, que se li adossen uns corrals per
al bestiar, i a l'altra part s'uneix amb el cos de la casa mitjançant els porxos.
La façana es troba orientada a llevant i al davant hi ha un petit cos que sobresurt i protegeix l'entrada. Al centre de
la façana hi ha un òcul, al damunt una fornícula viuda i el capcer, triangular, és coronat per un campanaret
d'espadanya, el qual encara conserva la campana. Al la part superior dels murs de la nau s'hi obren uns òculs
ovalats. Es construïda amb pedra i totxos arrebossada al damunt.
A l'interior, decorat amb relleus d'estuc, hi ha uns Atlants que sostenen mènsules i s'hi conserva un retaule barroc
de la puríssima del segle XVIII.
L'edifici és un testimoni històric de les capelles del terme situades gairebé formant xarxa en el paisatge, dotant-lo de
significat històric i artístic. Cal destacar l'espai de davant de l'ermita generat pels diferents cossos annexats. Aquest
espai és el previ al seu accés que li dóna un punt de repòs al conjunt.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior i interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els material, la textura,el cromatisme i
l'estructura funcional general.
Entorn: S'ha de mantenir la visibilitat de l'edifici i l'espai lliure de davant l'ermita. En cas que es reformés la masia
annexa, caldria fer una proposta al Patronat de la Ciutat Antiga, que aquest l'hauria d'aprovar favorablement.

Informació complementària::

ER11

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

Denominació

Codi de classificació

El Clarà

H 003 M02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Codina

Coordenades UTM:

X= 436002
Y= 4641030

Dades Cadastrals:

001210200DG34

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36409
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge i producció de
ramaderia porcina

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

4,57 Ha
420 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Clarà

H 003 M02
M17

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Regular

Època moderna (Segles XV - XVl)
Edifici restaurat 1897

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps, arbres i vegetació dispersa. Està integrada en un entorn
paisatgístic planer i amb visibilitat extensa.
El seu assentament segurament té a veure amb el curs fluvial

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una gran masia de planta basilical amb coberta a doble vessant de teula àrab amb carener perpendicular a la
façana. El coronament és el ràfec tradicional i amb colls de fusta de testa a les façanes anterior i posterior, i ràfec inclinat
amb biguetes de fusta a les façanes laterals.
Consta de planta baixa, pis i golfes. La porta d'entrada és un arc adovellat de mig punt. Algunes obertures també estan
emmarcades amb llindes i brancals de pedra picada. Al primer pis té balcons.
Una porxada a llevant adossada a la façana principal, amb arcs als dos pisos superiors i baranes de fusta, i una
ampliació d'inspiració modernista a ponent.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façanes planes arrebossades, amb alguna part amb pedra vista. Façana principal amb les obertures sobre tres eixos
verticals i amb balcons amb baranes de ferro al primer pis. El coronament és amb ràfec amb colls vistos de fusta i rajol.
Emmarcaments principals amb pedra tallada. Portal principal adovellat i amb brancals de pedra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Es té constància de la Masia des del segle XVI, quan el Consell de la Ciutat de Vic decideix
conduir més aigua a la Ciutat i que aquesta es va a buscar a la Font d’en Clarà de Sentfores.
L'edifici ha tingut diferents transformacions, la més important data de l'any 1897.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és interessant per la puresa del volum i pel respecte i l'ús dels elements arquitectònics
emprats; per l'ampliació d'estil modernista de la façana oest, així com la reixa que tanca la lliça.
Es tracta d'una masia força antiga amb elements arquitectònics rellevants. La seva preservació i
conservació és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la
zona. També pel manteniment de les estructures socials, en sòl rural, del municipi.

Elements:

Cal destacar la construcció annexa amb galeries, la reixa de forja que tanca la lliça i el paviment
de pedra de l'entrada. La doten de singularitat

Entorn de protecció:

Cal destacar la relació que estableix amb els camps de conreu, el curs fluvial i el molí, que doten
de significat a l'edificació

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

El Clarà

H 003 M02

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, els cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de la façana principal. Es conservaran els elements de pedra i de
rajol ceràmic de les obertures, i els arcs apuntats de mig punt.

Entorn de protecció:

Usos permesos:
Usos prohibits:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM. Les construccions adossades a la façana de
ponent i migdia, han de tenir la mateixa protecció que el cos principal.

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

Denominació

Codi de classificació

Serramestre

H 003 M03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Codina

Coordenades UTM:

X= 435124
Y= 4640966

Dades Cadastrals:

001106500DG34

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge i producció ramaderia
bovina.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

429 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Serramestre

H 003 M03
M18

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Hi ha una inscripció del 1794.
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al vessant sud-est del pla de Palou sobre d’un turó, envoltada de camps de conreu,
arbrat i vegetació dispersa en entorn immediat, estar integrada paisatgísticament i té una
visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos compacte amb algun adossat amb tancament de lliça al sud de la finca. Té un cos annex just al davant
de la façana principal unida a partir del portal d'entrada a la lliça. I varis coberts agrícoles al nord-est de la finca.
L'edificació originària correspon a la tipologia 1D* amb tancament de lliça, de planta rectangular i consta de planta baixa,
planta primera i golfes i coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal. El
coronament és amb ràfec inclinat amb colls vistos.
A la façana est i a l'oest hi ha petits cossos adossats de planta baixa, façanes de totxana i coberta d’un sol pendent. La
construcció més antiga és davant la façana principal del cos originari amb el tancat de la lliça que s'uneix amb aquest, a
partir de dues parets de tanca ortogonals amb el portal d’entrada a la lliça. Els acabats són iguals que els del cos
principal.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i amb obertures agrupades per eixos verticals en la façana principal. Està acabada amb pedra
vista sense arrebossar, ben escairada a les cantonades, i obra vista al pis superior. En les obertures hi ha
emmarcaments amb pedra tallada i amb rajol ceràmic. El portal d’entrada de la façana principal és amb arc rebaixat amb
dovelles i brancals de pedra i eixida central a sota teulada amb barana.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El conjunt és interessant com a testimoni de les masies tipus 1D, de les quals cal esmentar la
lliça i el procés utiltzat en la seva formació. Es tracta d'una antiga construcció la preservació i
conservació de la qual és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic vernacular i
històric de la zona. També pel control del medi, així com per la conservació de les estructures
econòmiques, en sòl rural, de la zona.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la relació que estableix amb els camps de conreu que doten de significat a l'edifici. I
per altra banda, l'edifici amb el seu camí d'accés es converteix en una fita històrica en el
paisatge que doten de significat la xarxa viària

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

Denominació

Codi de classificació

Serramestre
Grau de coherència:

H 003 M03
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, el material, la textura i s'ha de respectar la formalització
arquitectònica i el cromatisme.
Es conservarà la composició de la façana principal. Es conservaran els elements de pedra i de
rajol ceràmic de les obertures, i la volta amb arc de pedra de la façana oest.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat.

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

Pou de Glaç

H 004 B01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 436976
Y= 4641804

Dades Cadastrals:

7121501DG3472S

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:

Poua del Pla dels Estudiants

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Elements específics significatius
BCIL
37162
Conservació
Veure elements singulars i
subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Pou de Glaç

H 004 B01

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

Pou de Glaç
Entorn al riu Mèder (entre Vic i la Guixa)
Obra popular
Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Elements específics significatius
BCIL
37162
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Segles XVII- XIX

Descripció:
Pou de glaç d'estructura poc usual degut a que és de planta quadrada de 7,2 metres de costat. La seva alçada és
de 5,6 metres. Des de l'arrencada de la cúpula hi ha 2,5 metres fins la clau de la cúpula.
Tota la construcció està feta de pedra seca incloent-hi la cúpula d'aresta que la cobreix i on hi ha dues obertures
(una cara nord i l'altre cara sud) de 0,20m per 1,20 m cadascuna. A un metre del fons del pou i a la paret nord hi ha
una porta de 1,6 metres d'alçada amb unes escales que van a parar al fons. L'obertura sud oposada al riu disposa
de dos petits contraforts adossats que servien per aguantar el torn i la corriola amb que pujaven i baixaven el gel.
Els pous del gel, es construïren i obtingueren la seva major rendibilitat en el decurs dels segles XVII, XVIII i part del
XIX quan la fabricació o comercialització del gel representava una bona font d'ingressos. No obstant, durant la
primer meitat del segle XX alguns pous continuaren funcionant, malgrat que l'aparició del gel artificial amb l'arribada
de l'electricitat i els transports moderns fessin desaparèixer aquest tipus d'indústria. Els últims pous en funcionament
ja no comercialitzaven amb els hospitals, mercat, ... de Barcelona, sinó que eren d'ús propi.
Les condicions necessàries per a la construcció d'un pou de glaç, són la proximitat a les vies d comunicació, amb
llocs de consum no gaire allunyats i la seva instal·lació en llocs de fortes glaçades i bones aigües. El gel es recollia
a l'hivern a les basses o rieres properes al pou. Es tallava en blocs i s'emmagatzemava per capes recobertes de
palla, vegetació i gel trossejat dins les poues fins de que l'estiu, segons la demanda, s'anava extraient i transportant
dins de sàrries també cobertes de palla i boll.
És un element d'interès arqueològic apreciable des de la superfície que actualment forma part del paisatge i que per
ell mateix té una entitat suficient per significar un espai. En tots els casos contribueix a valorar degudament l'espai i
entendre'l com una via de comunicació i punt d'atracció econòmica històricament. Per tant té un indubtable interès
històric 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.

Informació complementària::

Caldria restaurar-lo per la seva perservació i dotar-lo de mitjans interpretatius per donar-li el signficat històric.

EA92

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

Denominació

Codi de classificació

Pou de Glaç

H 004 B01

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

Pou de Glaç

Ús actual
Ús originari

Sense ús
Dipòsit de Gel

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
No excavat

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Pou i piscines antigues
Zona de La Bòbila
superficial

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zona d'interès etnològic

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

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

Descripció de bé:

Descripció específica:
Hi ha la notícia que un tal Sr. Blanch té un dipòsit de Gel en el lloc anomenat Pou de Glaç. Tot i que la notícia és
molt imprecisa, és important tenir-la en compte perquè moltes d'aquestes estructures poden tenir un origen
medieval. Fins a mitjans del segle XIX l'únic gel disponible al mercat era el que s'obtenia amb l'explotació del fred
natural. Els pous de la neu dits també pous del gel o del glaç, són espais arquitectònics, que tenien com a objectiu
el de conservar i servir al poble i al comerç, trossos d'aigua gelada, sigui conservant el gel o la mateixa neu. Els
pous de la neu es poden situar, dins de la població, fora o entorn de la vila. La matèria primera era el gel o la neu. El
gel provenia de l'aigua de fonts properes, basses, de séquies artificials fetes expressament, on s'abocava l'aigua en
basses de gran àrea però poca alçada, on es gelava i es guardava.
Un pou de gel buit és un espai que necessita la seva conservació, neteja, el personal necessari i la matèria primera
i que tot demana un ordre de col·locació. Si es comença a omplir, es posa al fons del pou, un gruix de rama de prop
d'un metre, per evitar remollir-se. A les vores, també s'hi posa material, per fugir del contacte amb les parets.
Després es posa un pas de blocs separats entre ells per glaç, picat, rama i palla, s'estén un altre pis de rama petita i
palla i a sobre un segon pis de glaç, i a així fins a omplir: es tapa tot amb palla i es procura que durant l'extracció el
material resti sempre cobert d'una bona capa de palla. Pel que fa a la recollida de la matèria primera i quan el glaç
té 20 cm de gruix és quan és el moment de començar la campanya de recollida. L'utillatge de la indústria consistia
en serres, ganxos, martells, destrals, sàrries i motlles per al tall regular el glaç.
El pou es tancava hermèticament i per extreure el gel es necessitava uns tres homes: dos dins del pou i un fora per
pujar els blocs de gel. Els que baixaven al pou per l'entrada lateral i descobrien i netejaven els blocs de gel i
preparava en petits cabassos o sarrons, amb la palla oportuna, i segons el forat circular pel qual es pujava,
possiblement amb una corriola i un torn, cada tros de gel i es carregava al carro, preparat amb sàrries i palla per
transportar el gel. Pel desguàs de l'aigua que es produeix al fondre's el gel, hi ha una canal que envia el líquid fora
del pou per evitar el remolliment. Aquesta és dipositada en un pou lateral des d'on s'extreu mitjançant una politja.
Amb tot cada pou del gel té el seu sistema per fer la neteja i el desguàs més oportú. Quan el producte estava
preparat i arribaven els mesos calorosos, s'establia un important tragí de neu o de gel fins als llocs de consum.
Començava el negoci del gel i s'establien xarxes de distribució local, comarcal i regional.
La zona és d'alt interès històric i arqueològic, al peu mateix es troben les antigues piscines.

ZA75

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

Denominació

Codi de classificació

Pou de Glaç
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

H 004 B01
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. (1877). La Plana de Vich n.4 (11.8.1877)
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 139."

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

Denominació

Codi de classificació

Can Manner

H 004 C01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 436454
Y= 4641020

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

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
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Can Manner

H 004 C01
ZA76

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

Can Manner

Ús actual
Ús originari

habitatges
Espais de conreu, altres

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible

Estat de conservació:

Destruït totalment

Can Manner s/n Carretera de la Guixa
sota superficial

No s'ha recuperat material

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:
Les obres per a la construcció d’una piscina a la zona de la Guixa van permetre realitzar control arqueològic a Can
Manner. Durant les tasques es va poder observar com l’antiga casa (coneguda com la Fàbrica) va ser enderrocada
per a la construcció de la casa actual (aixecada entorn de la dècada de 1990). El sondeig efectuat va permetre
documentar les restes de l’enderroc de l’antiga casa, sense poder determinar estructures ni recuperar materials
arqueològics.
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

Can Manner

Codi de classificació

H 004 C01

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 Albert Pratdesaba al 2016.

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

Denominació

Codi de classificació

Puig Ballesta

H 004 C02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 435564
Y= 4638875

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
BCIL
Integral

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

C02.8 - O08.8

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

Denominació

Codi de classificació

Puig Ballesta

H 004 C02
JA71

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

Puig Ballesta

Ús actual
Ús originari

Zona de conreu
Lloc d'habitació

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Sentfores
no excavat

No hi ha material guardat

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
I Ferro, Ibèric antic, Ibèric ple, Ibèric final, Romà indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Dalt d'un turó i pels seus voltants, voltat de camps de conreu i entre mig de les masies La Carrera i El Pujolar. El
jaciment correspont a la finca La Carrera. El jacimen es troba en zona de conreus, i a dalt i pels voltants d'un turó,
anomenat Puig Ballesta, format per margues eocéniques i amb sediment orgànic a la part alta. El Sr. J. Sala, que ha
facilitat la visita del turó, conserva diversos fragments de ceràmica campaniana de vernís negre i de tipus ibèric de
pastes compactes i rosades. En la visita per realitzar la fitxa de la Carta Arqueològica es pogué comprobar
l'existència de ceràmiques ibèriques i algun fragment de ceràmica de vernís negre molt rodat, a la part baixa del
turó. El jaciment no ha estat mai excavat.
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

Puig Ballesta

H 004 C02

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. IPAC2737.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 141.
GOMEZ, A. (2010). Catàleg d'Arqueologia. POUM, Ajuntament de Vic.

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

Denominació

Codi de classificació

La Bòbila

H 004 C03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 437263
Y= 4641703

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

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
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1b

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

La Bòbila

H 004 C03
ZA77

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

Àrea residencial estratègica ‘LA BOBILA’

Ús actual
Ús originari

Varis, habitatges, zona de cultius
4 construccions, una és el pou
de gel

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
No hi ha material

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Camí a Sentfores
indeterminat

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:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
La prospecció superficial realitzada el 2008 als terrenys afectats per l'Àrea Residencial Estratègica de La Bòbila
(Vic) ha permès comprovar la inexistència de restes arqueològiques en superfície, fora de les que ja estan
documentades en les àrees d'influència del seu entorn. Per portar a terme aquesta tasca es va seguir el traçat de
l'àrea delimitada per Incasol. Durant aquesta prospecció s'han documentat 4 construccions i/o edificis rellevants un
d'ells catalogat, com és el pou de gel.
En els diferents camps prospectats, s'han delimitat dues Zones d'Expectativa Arqueològica Z.E.A. L'atribució
d'aquestes Z.E.A. s'ha fet en funció de la proximitat a jaciments existents o elements arquitectònics patrimonials
coneguts. Durant la prospecció superficial no es va poder documentar cap tipus de material en superfície a causa
de l'estat de creixement dels cultius, en plena germinació de prop 1 metre d'alçada, que van impedir visualitzar
correctament la superfície per on s'estava efectuant la prospecció. Així mateix, els efectes devastadors de l'acció del
tractor en els camps de cultiu i la remoció de terres produïda també per aportació forana (molt de material de rebuig
constructiu actual) van contribuir a la impossibilitat de veure alguna resta material arqueològica. Només es recolliren
materials com fragments ceràmics, restes òssies faunístiques recents i restes de material constructiu que fan
pensar en l'existència d'estructures no identificades i per tant de l'existència d'una zona d'ocupació antròpica
important.
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

La Bòbila

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::

OLIVA, M.; PIERA, J. (2012). Valoració dels treballs al conjunt del Graell i Sant Llorenç de Boada. Ajuntament de
Vic.
Informacions orals: Joan Casas (Arkeolik) http://www.arkeolik.cat/index.php?cas=estudis

H 004 C03

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de la Guixa

H 004 E01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 436233
Y= 4640141

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de la Guixa

H 004 E01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de la Guixa
Oest del municipi

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó de la Guixa es troba situat a l'oest del municipi, i que forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN06

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

Denominació

Codi de classificació

Freixe de la Torre d'en Bru

H 004 E02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 437620
Y= 4640125

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres monumentals
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Freixe de la Torre d'en Bru

H 004 E02
AP03

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Freixe de la Torre d’en Bru

Coordenades UTM:

X= 437615

Afores de Vic. Dins la finca de la Torre d’en Bru, situada al costat de la rotonda d’enllaç de la
C-17 amb la carretera de Barcelona
Y= 4640127

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres monumentals
BCIL
2016

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
Es troba situat al mig d’una doble filera d’arbres que ressegueix el camí principal d’accés a la casa de turisme rural.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Freixe de fulla gran
Fraxinus excelsior
Oleàcies

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

15m
2,60m
0,83m
2,60m
13-11m

Alçada de la primera ramificació:
4m
Nombre de branques de la primera ramificació:
2
Comentaris:
És un freixe de bonic port i grans dimensions però malauradament està atacat per algun fong, com podem sospitar
del seu aspecte i ens confirma en Joan Bancells, el propietari.
Es troba situat en el camí d’accés a una antiga casa pairal del s. XVIII que té el seu origen en una torre de vigilància
del camí ral que anava de Vic a Barcelona, construït al s.XIII. Ara aquesta casa molt reformada és utilitzada com a
casa de turisme rural.
La casa està equipada amb amplis espais verds, entre ells destaca un jardí romàntic amb elements modernistes i
amb tres teixos de bona mida i bon estat de salut. Aquests teixos, molt retallats com era costum en els jardins
romàntics, possiblement varen ser plantats l’any 1860 quan es va construir un petit estany que trobem al seu
costat.
Tot hi que a la casa hi ha d’altres freixes, el que hem catalogat destaca sobre els altres per les seves dimensions.
Es troba situat al camí d’accés a la casa, en una filera d’arbres. Segons Joan Bancells, propietari de la casa, en el
passat hi havia una altre filera de freixes de bona mida a l’altra banda del camí però que varen desaparèixer durant
els anys 60 a causa d’un incendi.
En els terrenys de la casa hi ha altres arbres atractius, com un àlber i un altre freixe que estan units per la soca, els
teixos abans esmentats, algun saüc, algun til·ler... però Joan Bancells afirma que tenen problemes per controlar
l’expansió que les acàcies (espècie invasora) estan fent per dintre la seva finca. Aquest fet demostra que en Joan
és una persona amb criteri pel que fa als arbres i això unit a la gran estimació que demostra pel jardí assegura la
preservació d’aquest exemplar catalogat.
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

Freixe de la Torre d'en Bru
Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

Codi de classificació

H 004 E02

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

Denominació

Codi de classificació

Roure de les Estries

H 004 E03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 436095
Y= 4640322

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

C02.6 - O08.6

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

Denominació

Codi de classificació

Roure de les Estries

H 004 E03
AP19

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roure de Les Estries – La Guixa

Coordenades UTM:

X= 436096

Afores de la Guixa; sota el camp que limita amb les Escoles de La Guixa.
Y= 4640323

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 roure es troba situat a la part alta d’un marge que limita el camp agrícola amb el camí forestal de Les Estries, a
La Guixa.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Roure martinenc
Quercus humilis
Fagàcies

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

14m
1,9m
0,6m
2,80m
12m

Alçada de la primera ramificació:
3,1m
Nombre de branques de la primera ramificació:
4
Comentaris:
Aquest exemplar és l’únic que s’ha catalogat, si bé forma part d’un conjunt de 3 unitats, que es troben situats molt
propers. Els altres dos exemplars es troben en una situació molt precària, tant per el que fa al seu estat sanitari com
a la seva estructura.
Aquest roure, sembla indicar que formava part d’una filera situat en el marge superior del camí rural, si bé ara ja
només es poden observar 3 exemplars. L’exemplar catalogat, es troba situat molt proper a una línia elèctrica, motiu
per el que es creu que li deuen haver reduït la capçada en alguna ocasió. La soca es troba força exposada al
desnivell que presenta el marge.
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

Roure del Torrent de Sant Jaume

H 004 E04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 437472
Y= 4640097

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Roure del Torrent de Sant Jaume

H 004 E04
AP23

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roure del Torrent de Sant Jaume

Coordenades UTM:

X= 437483

Afores de Vic, en el camí rural que porta des de l’antic camí de Malla cap a El Verdaguer.
Y= 4640103

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 roure es troba situat a la part alta del torrent de Sant Jaume, en l’encreuament amb el camí rural que porta a El
Verdaguer. El coll del tronc surt del marge propi del torrent.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Roure martinenc
Quercus humilis
Fagàcies

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

19m
2,75m
0,87m
3,7m
14m

Alçada de la primera ramificació:
3,6m
Nombre de branques de la primera ramificació:
4
Comentaris:
Aquest exemplar es troba de forma totalment aïllada, i és visible des de molts punts , donat que l’entorn són camps
agrícoles.
L’estat sanitari que presenta és correcte. El coll del tronc s’insereix de manera irregular en el terreny, motiu que ve
donat per la posició en el marge del torrent.
A nivell de branques i ramificacions, presenta una curiosa particularitat: algunes branques han fusionat entre elles,
creant formes molt curioses a l’entrellaçar les branques.
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

Serrarrica

H 004 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa.

Coordenades UTM:

X= 436770
Y= 4640988

Dades Cadastrals:

001711600DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36407
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge i producció en cultiu
d'agricultura ecològica i
ramaderia avícola

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

651 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Serrarrica

H 004 M01
M16

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Bo

Època contemporània Segles XX
Principis de segle

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps i vegetació, integrada en un entorn paisatgístic planer i
amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una masia de volumetria molt neta sense addicions ni ampliacions, de planta quadrada amb planta baixa, pis i
golfes. La teulada és a quatre vessants feta amb teula àrab, i coronament resolt amb ràfec tipus cornisa.
L'immoble està construït amb pedra tallada, pedra de riu i les obertures estan emmarcades amb maons.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes de linies molt clares, i una composició simètrica respecte eixos centrals. El primer pis les
obertures són tipus balconera sense voladiu i tenen baranes amb barrots simples de ferro. Totes les obertures estan
emmarcades amb maó ceràmic.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Possiblement de principi dels segle XX.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Es tracta d'una edificació força antiga la preservació i conservació de la qual és important pel
manteniment del patrimoni arquitectònic i històric de la zona. Així com pel manteniment del medi
i dels usos socials i agrícoles, en sòl rural, de la zona. L'edifici és important a nivell volumètric i
per la qualitat i definició dels elements constructius emprats.

Elements:

Cal destacar el ràfec i les voltes interiors

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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, els materials, la textura, el cromatisme i tots els elements

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

Denominació

Codi de classificació

Serrarrica

H 004 M01
arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà l'arcada triple de l'entrada de la planta baixa i l'emmarcat de les obertures de maó
ceràmic.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat dels camps de conreu.

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

Els Vinyals

H 004 M02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa.

Coordenades UTM:

X= 436558
Y= 4640823

Dades Cadastrals:

6408903DG3460N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Conservació
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge, restauració i
producció vinculada a ramaderia
avícola i activitats

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

785 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Els Vinyals

H 004 M02
M19

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Estructura no existents
Bo

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps, hortes i vegetació, integrada en un entorn paisatgístic
planer i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular amb cossos afegits a nord i a sud. La coberta és devteula àrab i dues vessants, amb el
caraner perpendicular a la façana principal. El coronament estar resolt tipus cornisa amb elements ceràmics.
A la banda oest, i sota la mateixa vessant de la coberta, s'obre un porxo a planta primera.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes tenen parts diferenciades tipològicament i compositivament amb fàbrica de pedra arrebossada i pintada,
alternant amb aparell de pedra vista. Façana principal, orientada a est, amb distribució gairebé simètrica d'obertures,
mantenint la tipologia de típica masia catalana, emmarcades amb decoració ceràmica i brancals d'obra pintats. A la
resta de façanes, obertures sense cap intenció evident en la disposició, emmarcades amb pedra carejada i algunes
(façana sud) imitant, possiblement, un estil medieval. Portal principal adovellat amb inscripció a la dovella central.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Inscripció a la clau de volta de la porta principal que resa en xifres romanes MCCXV, 1215.

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
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Segons inscripció de la llinda de la casa, es tracta d'una edificació força antiga, rehabilitada
recentment i habilitada com a restaurant i habitatge. La seva conservació és molt important per a
la preservació del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la zona. Així com també és
important per al control i manteniment de les estructures econòmiques i socials, en sòl rural, del
municipi.

Elements:

Cal destacar el portal adovellat amb la inscripció, el ràfec acornisat, els elements de forja, el
porxo i el rellotge de sol. Trets identificatius que realcen el seu valor.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Els Vinyals

H 004 M02
Restauració
Rehabilitació o millora
A la mesura que es pugui, caldria adequar la pell de la masia amb uns materials, textures i
cromatismes més similars als originals i més coherents amb la tècnica contrcutiva tradicional

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics originals i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb els horts i els camps de l'entorn immediat

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

Els Vinyals

H 004 M02
ZA74

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

Mas Els Vinyals,

Ús actual
Ús originari

Masia
Camps de conreu, altres

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Disseminats, Sentfores, La Guixa
2,10 m.

No hi ha material

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:
La intervenció arqueològica realitzada al 2015 al Mas Els Vinyals s'ha centrat en les obres de construcció d'una
piscina de mesures 4 x 12 m i fondària entre 0,85 i 2,10 m. L'excavació ha registrat un estrat format per terres sense
gens d'interès arqueològic i per tant la intervenció arqueològica ha resultat negativa. Als voltants del mas Els Vinyals
localitzem diferents masos catalogats (Planes Bones, El Pujolar...) i diferents elements amb valor patrimonial
(l'església de Sant Martí de Sentfores, les restes del castell de Sentfores...). A més, entorn del lloc intervingut
trobem el jaciment d'El Graell i les restes al voltant del mas la Carrera, on s'han documentat restes arqueològiques
que acullen cronologies que van des del bronze fins èpoques modernes. Malgrat que la ubicació de la finca els
Vinyals es troba a 600 m i a uns 2 km respectivament d'aquests jaciments, és aconsellable un control arqueològic
en futures actuacions urbanístiques que afectin el subsòl de zones properes atès els antecedents històrics i
arqueològics del lloc.
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

Els Vinyals

H 004 M02

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. 2015. Memòria d'intervenció arqueològica a la finca Els Vinyals de Sentfores. Servei d'Arqueologia,
Generalitat de Catalunya.

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

Denominació

Codi de classificació

El Blanch

H 004 M03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 436796
Y= 4640202

Dades Cadastrals:

002211500DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24656
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge i producció de cultiu
de cereals.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

434 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Blanch

H 004 M03
M20

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Masia agrària
Bo

Es desconeix
Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació amb entorn immediat ajardinat, envoltada de camps i petita zona boscosa a
nord, integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa.
A prop hi transcórre un petit rec.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, orientada vers migdia. El
coronament estar resolt amb colls de fusta vistos. Consta de planta baixa, primer pis i golfes; adossat a la part esquerra
del mas hi ha un cos cobert a una vessant i amb uns porxos a nivell del primer pis que miren vers llevant. Les obertures
tant dels portals com de les finestres són rectangulars i hi ha un mur que juntament amb la casa i les dependències
agrícoles tanca la lliça.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façanes fonamentalment planes, obertures agrupades en eixos verticals a la façana principal. Els materials són pedra
tallada emmarcant algunes obertures. Acabats de façana arrebossats.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Malgrat ser una masia de construcció rònega, es troba registrada al fogatge de la parròquia i fora
murs de la ciutat de Vic. Està registrada amb el nom MAS BLANCH.
No conserva cap llinda que informi de l'època que s'amplià o reformà.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El conjunt és interessant com a testimoni de les masies tipus 2H, amb el procés d'ampliació i
construcció de lliça acabat. Es tracta d'una antiga edificació de la zona. La seva protecció és
important pel manteniment del patrimoni arquitectònic , artístic i històric de la zona. També pel
control del medi i pel manteniment i desenvolupament de les estructures socials de la zona.

Elements:

Cal destacar el molí de vent i el rec, que contextualitzen a la forma d'habitar i a l'activitat
productiva.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

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

Denominació

Codi de classificació

El Blanch

H 004 M03

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'hi ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de les façanes, els emmarcats de pedra de les obertures i la lliça.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat, amb el rec i el molí

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

El Verdaguer

H 004 M04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 437293
Y= 4640364

Dades Cadastrals:

002313600DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P, PB+1P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge i cultiu de cereals.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

361 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Verdaguer

H 004 M04
M21

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1804
Època contemporània Segles XlX

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps i vegetació dispersa, integrada en un entorn paisatgístic
planer i amb visibilitat extensa. Pel costat nord de la casa hi transcórre un rec.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un volum compacte de planta rectangular, amb un volum longitudinal a la façana nord-est molt allargat. A
més, també hi ha un annex a l'extrem nord del cos allargat.
L'edificació originària correspon a la tipologia 1C*, de planta rectangular. Té dos volums diferenciats, que antigament
eren la casa i la masoveria, on la cuina i les quadres s'ubicaven, originàriament, a la planta baixa; i la sala, a la primera
planta.
El primer consta de planta baixa, planta primera i planta segona i coberta de teula àrab, de dues aigües, amb el carener
paral·lel a la façana principal. L'altra cos, que està adossat longitudinalment a la façana nord-est, consta de planta baixa,
planta primera i coberta de teula àrab, de dues aigües també, i amb el carener paral·lel a la façana principal.
Hi ha dues construccions adossades a la cantonada nord-oest, de planta baixa, fets amb maçoneria arrebossada igual
que el cos allargat i coberta de bigues de fusta i teula àrab.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, de maçoneria arrebossada, i del cos reformat té la façana d'obra arrebossada i pintada. Seguint
una composició de lines verticals i coronament dels dos volums és amb ràfec inclinat de fusta i caps de biga.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La inscripció de les llindes daten la casa de l'any 1804, tot i que l'aspecte actual és posterior,
fruit d'una rehabilitació.
Dates de rehabilitació: Placa amb data 1932.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici, d’una gran qualitat en la definició del volum, té una composició austera en les façanes
molt interessant pel sistema constructiu i per la definició dels elements arquitectònics. Es tracta
d'una antiga edificació de la zona. La seva protecció és important pel manteniment del patrimoni
arquitectònic , artístic i històric de la zona. També pel control del medi i pel manteniment i
desenvolupament de les estructures socials de la zona.

Elements:

Cal destacar la presència del rec que contextualitza a la forma d'habitar i a l'activitat productiva

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

El Verdaguer

H 004 M04

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Atès a la qualificació urbanística del sòl que esdevé aplicable en aquesta finca, no s'admetran
noves ampliacions. Es conservarà la composició de les façanes principals, i la galeria de la
planta primera. En cas d'enderroc de les edificacions auxiliars es podrà ampliar el conjunt
principal segons l'article XX de la normativa urbanística. Es recomana la incorporació de sistema
de sanejament autònom.

Entorn de protecció:

Usos permesos:
Usos prohibits:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat i el rec

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

Denominació

Codi de classificació

El Baró

H 004 M05

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 435696
Y= 4640244

Dades Cadastrals:

000213500DG33H

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge vinculat a l’explotació
de la finca

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

660 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Baró

H 004 M05
M22

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps i vegetació, integrada en un entorn paisatgístic planer i
amb visibilitat extensa. Al nord-oest hi transcorre el rec de l'Àlber.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un volum compacte de planta rectangular, amb una galeria al sud, formant doble façana. Hi ha un volum
adossat a la façana nord. I seguint aquest, de forma ortogonal a la masia, hi ha un annex molt allargat.
L'edificació originària correspon a la tipologia 2H*, de planta rectangular amb galeria amb doble façana a sud i ampliació
adossada a la façana nord. Consta de planta baixa, planta primera, golfes i coberta de teula àrab, en dos vessants, amb
el carener perpendicular a la façana principal. I la coberta de la galeria és a tres vessants. El coronament és amb ràfec
inclinat amb colls vistos de fusta i ceràmica.
El conjunt d'El Baró i la Masoveria forma i tanca la lliça del davant de la casa.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes fonamentalment són planes, arrebossades i sense pintar, seguint una composició d'eixos verticals. Les
obertures principals són emmarcades amb maó. Cal destacar la galeria a la façana principal i el portal desplaçat a est i
amb arc rebaixat de maó.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Es tracta d'un mas, la preservació i conservació del qual és important pel manteniment del
patrimoni arquitectònic i històric de la zona. També pel manteniment de les estructures socials i
econòmiques, en sòl rural, del municipi.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la seva relació amb el rec de l'Àlber

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

El Baró

H 004 M05
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la galeria i el portal amb arc rebaixat de maó de la façana principal.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat de conreu, i el rec de l'Àlber

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

Codinachs

H 004 M06

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Guixa

Coordenades UTM:

X= 437103
Y= 4640603

Dades Cadastrals:

001814300DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24657
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Residència canina

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

270 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Codinachs

H 004 M06
M23

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Segurament està reconstruida
Època moderna (Segles XV - XVl)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps i vegetació, integrada en un entorn paisatgístic planer i
amb visibilitat extensa. Per la banda de migdia, hi circula el torrent del Baró.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia.
Consta de planta baixa i dos pisos.
Adossat a la façana i ocupant-ne mitja, hi ha un cos de porxos cobert a tres vessants que s'eleva fins a nivell del segon
pis; les obertures són d'arc rebaixat, sostingudes per pilars i baranes de fusta, a la façana hi ha, també adossat, un
cobert de construcció recent. El sector de llevant presenta unes obertures que la resta de l'edificació i un balcó a nivell
del primer pis.
Hi ha un mur que envolta la casa, la lliça i l'hort, amb un portal que es troba a la part de llevant.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són fonamentalment planes, a la façana est hi ha un balcó i la façana sud és ampliada amb façana doble.
El coronament és amb ràfec inclinat i amb colls de fusta vistos. Les façanes són de pedra i obra, baranes i llindes de les
obertures principals de pedra picada i acabats arrebossats. Destaca el porxo adossat amb façana doble, l'entrada al pati
amb un frontó i l'empedrat de terra de la lliça.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Malgrat ser una masia de construcció rònega, la trobem registrada al fogatge de la parròquia i
fora murs de la ciutat de Vic (1553). No s'ha trobat cap llinda que informi de les reformes o
ampliacions del mas.
Possiblement l'edificació d'avui pot ser alguna reconstrucció del segle XVII-XVIII, amb reformes
posteriors.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Es tracta d'una masies força antiga, la seva preservació i conservació és important pel
manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel manteniment de
les estructures socials rurals del municipi.

Elements:

Cal destacar la portalada i el mur de tancament de la lliça, l'espai previ a la Masia i el porxo
d'arcs rebaixats. Tots aquests elements doten al conjunt de singularitat i el dignifiquen.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Denominació

Codi de classificació

Codinachs

H 004 M06
Cal destacar la seva relació i proximitat amb el torrent del Baró.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació
Caldria recuperar el buit de la porta de la lliça, i que el tancament sigui en fusta, així retornant el
significat i la funció original, i dignificant els elements

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la lliça i els brancals i llindes de les obertures principals de pedra.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat dels conreus i el torrent del Baró

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

Mas Rossinyol

H 005 C01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Sebastià

Coordenades UTM:

X= 431810
Y= 4642012

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

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
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2d

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

C02.8 - O08.8

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Rossinyol

H 005 C01
ZA79

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

Mas Russinyol

Ús actual
Ús originari

Zona agrícola, residència
Zona agrícola

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
no recuperat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

zona Sant Sebastià
40 cm

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
Inventari
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Intervenció realitzada en relació a un projecte de construcció d'un dipòsit d'emmagatzemar purins. Els sondejos
arqueològics no van permetre documentar material arqueològic, ni estratigrafia associada, si bé la proximitat al turó
de Sant Sebastià i la seva localització permeten pensar en l'existència d'activitat antròpica d'interès històric i
arqueològic a l'entorn immediat.
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

Mas Rossinyol

Codi de classificació

H 005 C01

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::

2016. Treballs realitzats per Antònia Diaz.

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

Denominació

Codi de classificació

Zona de Sant Sebastià

H 005 E01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pla de Sant Sebastià

Coordenades UTM:

X= 432555
Y= 4641950

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2d

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Zona de Sant Sebastià
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Zona de Sant Sebastià
Àrea del Pla de Sant Sebastià

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
La zona de Sant Sebastià es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

H 005 E01
ZN07

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Sebastià

H 005 ER1

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del pla de Sant Sebastià

Coordenades UTM:

X= 433624
Y= 4641855

Dades Cadastrals:

08299A00200005

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIN
4186-LH-EN
Integral
El BCIN és en categoria de Lloc
Històric
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2d
Culte

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Sebastià

H 005 ER1
ER03

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Culte
Estructures existents
Regular

Època moderna (Segles XV - XVl)
Segles XVI-XVII / XVII

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic elevat una visibilitat molt extensa dins el
municipi.

DESCRIPCIÓ:

Capella situada dalt d'un turó de 770 m d'altitud. Capella de nau única, sense absis i sense cor. La façana és orientada a
migdia i presenta un gros portal dovellat. A la part posterior dreta hi ha un campanar de planta quadrada que a la part
superior forma una torre ortogonal amb quatre finestrals d'arc de mig punt. No és cobert amb teulada sinó que forma una
terrassa.
A llevant, i formant angle recte amb la capella hi ha un mas adossat. L'interior és cobert amb volta de creueria i es
conserva un retaule dedicat a Sant Sebastià.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquesta capella ja existia al 1520. La façana es degué reformat al segle XVII (1628) i al segle
XVIII s'erigí el campanar.

Arqueologia:

Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1
Veure fitxa subsòl

Context històric de la
ciutat:

Fou erigida amb motiu d'una pesta. Al 1705 hi hagué un esdeveniment important: hi hagué una
conjura de vigatans, entre els que s'hi trobava en Bac de Roda, en que varen autoritzar al doctor
vigatà Domenech Perera a signa el pacte de Gènova que decidí la vinguda a Catalunya de
l'Arxiduc Carles d'Àustria, durant la guerra contra Felip V.

Valor sociocultural:

Pertany a la parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, amb el que manté històricament una fort
arrelament social. Es realitzen aplecs anual el diumenge després de Pasqua, el dia de Sant
Sebastià s'hi celebra una missa. I el diumenge pròxim del dia del Pacte dels Vigatans (17 de
maig) es fa una representació teatral del pacte a l'interior de l'església.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

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)
El conjunt, a nivell constructiu, és important com a testimoni històric i d'evolució de les ermites
del terme i perquè és un element paisatgístic que domina bona part del terme. A nivell dels fets
històrics, és un lloc testimonial dins la història de Catalunya i dins la narrativa de la Guerra de
Successió.

Elements:

Cal destacar l'espai definit per l'accés de l'església, l'edificació annexa a l'església, un muret i
dos arbres. És un espai buit previ a l'accés de l'ermita. És el lloc, que com a final del recorregut,
és capaç d'articular la juxtaposició dels cossos.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració i la seva situació, que juntament amb les altres

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Sebastià

H 005 ER1

ermites i masies, actuen com una xarxa de fites, que reforcen les antigues vies de comunicació i
doten de significat històric al paisatge.
Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

Criteris d'intervenció:

De l'ermita i l'edificació fins al cos on hi ha les galeries.
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, els materials, la textura, el
cromatisme i l'estructuració funcional.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat total, l'entorn natural i s'ha de respectar el volum, la formalització
arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme dels banc-murets i els vestigis de les
antigues edificacions.

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

Ermita de Sant Sebastià

H 005 ER1
ZA78

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

Ermita de Sant Sebastià

Ús actual
Ús originari

Espai verd i edifici religiós
Església del 1520. Possible
fortalesa ibèrica

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
No hi ha material

Estat de conservació:

Conservat integrament

Turó de Sant Sebastià
indeterminat

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Ibèric antic, Ibèric ple, Ibèric final, Medieval indeterminat, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Pel cim del turó i a totes els vessants es recull ceràmica ibèrica i també medieval. Tot i que les construccions
actuals es daten des d'un segle XVI, la importància arqueològica del jaciment data de molt més antic, i cal
relacionar-la amb la seva situació estratègica a ponent de la Plana, en la primera elevació important abans
d'endinsar-nos cap al Lluçanès. El camí que transcorre pels seus peus, l'actual carretera de Prats, passa en aquest
punt entre el turó de Sant Sebastià i el de la Noguera, a l'altre extrem del qual hi ha el Castell de Gurb. En tots
aquests turons s'hi localitza ceràmica ibèrica, cosa que fa pensar en l'existència d'una fortalesa ibèrica en aquesta
zona relacionada amb una vida d'accés al pla, esquema que també se segueix en altres construccions ibèriques
més ben conegudes a la part del llevant de la Plana. La continuïtat d'ocupació en època medieval, i la dualitat del
castell (de Gurb)/ermita, fa pensar que l'indret fou important també des d'un punt de vista estratègic en el període de
formació i estructuració de la plana de Vic després de les invasions sarraïnes.
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

Ermita de Sant Sebastià
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:
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.

Informació complementària::

"NUIX, JM. (1968). ""Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares"" a Ampurias. XXX. Barcelona p.325
PLADEVALL, A (1976). Gran geografia Comarcal de Catalunya. Osona p. 78.
ROCAFIGUERA, M. (1989). L'estructura del poblament ibèric a Osona: característiques i evolució a través de
l'anàlisis del territori. Universitat de Barcelona, Tesi de Llicenciatura (inèdita) p.93.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 78.
SALA, R. (2016). Resultats de les prospeccions al turó de Sant Sebastià. Servei d'Arqueologia, Generalitat de
Catalunya.
SURINYACH, M (1985). Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles.
Barcelona C-265, p.366"

H 005 ER1

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

Denominació

Codi de classificació

Can Toneu

H 005 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pla de Sant Sebastià

Coordenades UTM:

X= 432209
Y= 4642677

Dades Cadastrals:

002302500DG34C

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24687
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2d
Habitatge vinculat a l’explotació
agrícola i ramadera

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

198 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Can Toneu

H 005 M01
M24

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Bo

Època moderna (Segles XV - XVl)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al nord del pla de Sant Sebastià, en una lleu depressió del terreny. L'entorn immediat
està enjardinat, mentre que la zona circumdant la formen camps i àrees forestals de pins i
roures.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una cos de planta rectangular amb diversos annexes adossats a les façanes. Algun d'ells de forma ortogonal
tot formant un conjunt amb tancament de lliça. A més, també hi ha un conjunt de coberts i construccions agrícoles al
nord i a l'est de la finca.
L'edificació originària correspon a la tipologia 1B* de planta rectangular amb alguna ampliació al sud i a l'oest. Consta de
planta baixa, planta primera i planta segona i coberta de teula àrab, de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana
principal.
Els dos adossats consten de planta baixa i planta primera i coberta de teula àrab d'un sol pendent. El segon annex
ortogonal només consta de planta baixa amb coberta d'un sol pendent i façanes de pedra. Aquests dos es tanquen amb
un mur i una portalada d'accés a la lliça.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façanes planes amb obertures ordenades en eixos verticals i proporcions verticals amb gradació típica de mides. El
coronament és amb ràfec de llosa de pedra. Les ampliacions laterals amb ràfec amb dues filades, de rajol i caps de
teula i colls de biga vistos. Façanes de pedra i emmarcaments amb pedra i les principals disposen d'ampit. El portal
d'entrada és amb llinda i brancals de pedra. La façana lateral oest és més pobra i irregular quant a la seva construcció.
L'ampliació lateral a oest manté les mateixes característiques que la façana principal, en canvi la posterior, més
moderna, es troba totalment arrebossada sense pintar, i les obertures són més senzilles i irregulars. Aquesta té un
accés directe a la primera planta per una passarel.la exterior i una escala, la qual encara es manté. L'annex ortogonal
principal és una gran construcció amb una galeria oberta a la primera planta, adossat a la façana est. La coberta de
teula àrab de dos vessants i estructura amb grans encavallades de fusta. Les façanes són de maó ceràmic a la planta
baixa i de pedra (recentment rejuntada) a la planta primera.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Antic mas esmentat al fogatge de la parròquia i terme de Sentfores de l'any 1553, segons el qual
Joan Toneu habitava el mas.
Al serrat o pla d'en Toneu hi ha sis masos, entre els quals el Toneu és dels més antics.
Segurament la fesonomia actual correspont a reconstruccions i ampliacions del segle XVIII en
endavant.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Es tracta d'una antiga masia de la plana de tipologia clàssica. La seva preservació i conservació
és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, històric i social de la zona. Així com

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

Denominació

Codi de classificació

Can Toneu

H 005 M01
també pel manteniment de les estructures socials de la zona i pel control del medi rural.

Elements:

Cal destacar la pallissa que es troba fora del perímetre del conjunt. Té un bonic portal amb arc
rodó amb rajola amb plec de llibre. Ha estat recentment reformada.
La coberta de teula àrab de dos vessants i està coronada per un ràfec amb colls de biga de fusta
i rajol.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els emmarcaments de pedra, portals i formació de lliça.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat amb els camps de conreu

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

Les Casetes del Botei

H 005 M02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pla de Sant Sebastià

Coordenades UTM:

X= 432629
Y= 4642296

Dades Cadastrals:

000302800DG34A

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2d
Habitatge i producció de cultiu
de cereals.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

222 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Les Casetes del Botei

H 005 M02
M25

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Regular

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació situada en el Pla de Sant Sebastià envoltada de camps i vegetació boscosa
per la part nord, integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un conjunt de dos cossos adossats ortogonalment formant una L. A més hi ha un annex a la façana nord i un
altre a la façana est en forma de cobert.
L'edificació originària correspon a la tipologia 1B* de planta rectangular, amb diferents ampliacions. L'edificació més
antiga la formen dos cossos iguals units longitudinalment formant una unitat constructiva. Els dos consten de planta
baixa i planta primera i coberta de teula àrab amb el carener paral.lel a la façana principal. L'ampliació ortogonal al lateral
oest és més moderna i consta també de planta baixa i planta primera (sobresurt respecte el cos originari) i coberta de
teula àrab, de dos vessants, amb el carener perpendicular al carener originari.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes amb obertures ordenades segons eixos verticals. El coronament és amb ràfec típic de la zona,
amb lloses de pedra. L'ampliació ortogonal té el ràfec amb colls de biga vistos i rajol. Les façanes són de pedra, amb
emmarcaments de pedra tallada i d'altres són amb obra vista. La façana posterior està parcialment enderrocada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Es desconeix el moment de la construcció, malgrat tot, aquestes casetes depenien de la Masia
del Soler Botei, i aquesta estar documentada a partir de 1804. Així doncs, les casetes han de ser
posteriors d'aquesta construcció.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Es tracta d'un conjunt edificat força antic que segueix el model constructiu de les masoveries de
la zona. La seva preservació i conservació és important pel manteniment del patrimoni
arquitectònic, històric i social de la zona. També és important el seu manteniment pel què fa al
control del medi i de les estructures agrícoles i forestals del municipi.

Elements:

Cal destacar els portals d'entrada adovellats i amb brancals de pedra i l'eixida de l'ampliació a la
façana sud, formada per tres arcs units per dues pilastres de maó ceràmic, tancats amb tres
balcons amb bastiments de fusta.
Tots aquests elements doten a l'edifici d'un caràcter singular

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Les Casetes del Botei
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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els emmarcaments de pedra tallada i obra vista, els arcs adovellats.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat amb els camps

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

H 005 M02

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

Denominació

Codi de classificació

El Botei

H 005 M03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pla de Sant Sebastià

Coordenades UTM:

X= 433221
Y= 4641612

Dades Cadastrals:

000903000DG34A

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Conservació
Veure fitxa d'elements naturals

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2d
Habitatge, explotació i petita
ermita

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

406 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Botei

H 005 M03
M26

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Bo

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada a l'extrem sud-est del Pla de Sant Sebastià, elevat uns 300 metres sobre la plana. Està
envoltada de horts, camps, vegetació boscosa abundant en entorn immediat.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos noble de planta rectangular, amb annexos adossats alineats a banda i banda de la casa. A més també
hi ha algun cobert agrícola a l'est de la casa.
L'edificació originària correspon a la tipologia 3I* de planta rectangular. Consta de planta baixa, planta primera i golfes i
coberta de teula àrab, de quatre vessants. Antigament la cuina es trobava a la planta baixa, juntament amb les quadres.
Actualment es troba a la planta primera amb la resta de les cambres principals.
Adossada a la façana nord del cos principal hi ha una antiga construcció, de planta baixa i planta primera i coberta de
teula àrab amb dos vessants i el carener paral·lel a la façana principal. La façana és de pedra i alguna part arrebossada,
en destaquen les obertures a la planta primera. Adossat a aquest hi ha un cos a la façana est de planta baixa i coberta
de teula àrab d'un sol pendent.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façanes planes, façana principal simètrica respecte un eix central amb les obertures ben alineades verticalment i amb
gradació de mides en alçada. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls de biga de fusta i rajol. Les façanes són de
pedra amb blocs ben escairats a les cantonades i els emmarcaments de les finestres són amb llinda i brancals de
pedra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Es desconeix el moment de la construcció, malgrat tot, aquesta masies estaven en relació amb
el Soler Botei, i aquesta estar documentada a partir de 1804. Així doncs, aquesta masia ha de
ser igual o posterior d'aquesta construcció.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edificació és interessant per la mostra dels tipus d'edificació de planta baixa i dues plantes,
amb coberta de quatre vessants. No sabem si la reforma és genuïna o no. Es tracta d'una masia
de tipologia clàssica, la seva preservació i conservació és important pel manteniment del
patrimoni arquitectònic i històric de la zona. També pel manteniment de les estructures rurals,
socials i econòmiques, en sòl rural, del municipi.

Elements:

Cal destacar dins del conjunt l'ermita, el pou, la pallisa i el gran portal d'entrada amb volta de
rajola ceràmica. Aquests elements caracteritzen la masia i la fan singular

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Denominació

Codi de classificació

El Botei
Grau de coherència:

H 005 M03
si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de les façanes principals, els emmarcaments de pedra i el portal
amb volta i dovelles.

Entorn de protecció:

Regulades en de les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat d'arbat i camps

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

El Botei

H 005 M03
AP11

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roure del Botei

Coordenades UTM:

X= 433138

Afores. En el camí que porta des de Sant Sebastià a la masoveria del Botei.
Y= 4641461

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:
Situat a un costat del Mas del Botei. Davant d’una nau de porcs i pròxim a una bassa.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Roure martinenc
Quercus pubescens
Fagàcies

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

16m
2,90m
0,92m
4,80m
14-15m

Alçada de la primera ramificació:
4m
Nombre de branques de la primera ramificació:
3
Comentaris:
El masover de la casa recorda la presència d’aquest arbre des de sempre i afirma orgullós, i amb un cert sentiment
d’estimació, que sempre ha tingut aquestes grans dimensions.
Es tracta d’un exemplar no excepcionalment gran per tractar-se d’un roure però amb un port força atractiu i una
important presència des del camí. De tota manera l’edat d’aquest exemplar no baixaria segurament de 200 anys.
El roure és potser la espècie més important i popular del medi forestal del terme de Vic. Dues raons el fan molt
abundant encara que el terme té en part una alçada sobre el nivell del mar on habitualment dominen els pins i les
alzines. La primera raó és que les margues de la plana afavoreixen sòls més humits i la segona que la inversió
tèrmica també crea unes condicions més favorables pels roures que per les alzines, arbre de caràcter més
mediterrani.
En aquest catàleg els roures tenen un gran protagonisme, com es deriva d’aquesta abundància i popularitat, i el del
Botei és només un dels 6 roures ( i una roureda ) que s’han inclòs.
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

El Botei

H 005 M03
AP12

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Alzina del Botei

Coordenades UTM:

X= 433174

Afores de Vic. Proximitats de la masoveria del Botei. L’arbre està situat en un talús d’una feixa
situada sobre el camí que va des d’aquesta casa cap a Santa Eulàlia de Riuprimer.
Y= 4641513

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:
L’arbre es troba situat en un tal·lus d’aproximadament un metre d’alçada que delimita una feixa no molt gran. El
tal·lus on està situat, està cobert per un herbassar d’ortigues, fet que ens indica segurament que és un espai
excessivament nitrificat.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alzina
Quercus ilex
Fagàcies

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

15m
2,80m
0.89m
4,50m
17-20m

Alçada de la primera ramificació:
3m
Nombre de branques de la primera ramificació:
2
Comentaris:
La seva capçada no és massa densa i algunes branques estan mortes, tot això, ens fa pensar, que tal i com
correspon a una alzina de la seva edat, el seu estat vital és ja un mica deficient. Tot i això el fet que aquesta espècie
tingui una gran vitalitat li pot permetre sobreviure encara molts anys.
El creixement lent d’aquesta espècie ens fa pensar que aquest exemplar pot tenir perfectament més de 300 anys
d’edat.
L’alzina, que és una espècie tant abundant a Catalunya, no ho és gaire al terme de Vic i els alzinars són gairebé
inexistents. Aquest fet reforça la importància de la presència d’un exemplar d’aquestes dimensions.
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

El Soler Botei

H 005 M04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pla de Sant Sebastià

Coordenades UTM:

X= 433212
Y= 4641452

Dades Cadastrals:

001402900DG34A

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24685
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2d
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

2320 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Soler Botei

H 005 M04
M27

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Modernisme
Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Casa senyorial
Bo

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada a l'extrem sud-est del Pla de Sant Sebastià elevat uns 300 metres sobre la plana.
L'entorn immediat és ajardinat, seguit per una important massa boscosa pels cantons nord i
oest. Al sud i l'est hi ha un cingle i vegetació dispersa.

DESCRIPCIÓ:

Casal de planta rectangular de grans dimensions que té un caire d'edifici defensiu amb grans pretensions senyorials.
A través d'un túnel s'accedeix a un espaiós jardí que envolta la casa. A la part dreta de la façana s'eleva una torre,
adossada al túnel, de planta quadrada i quatre pisos i coberta a quatre vessants. A la part baixa hi ha una capella
dedicada a la Immaculada. El cos de la casa consta de planta baixa i dos pisos, el portal d'entrada és dovellat, damunt
d'unes mènsules se sosté un balcó en el qual hi ha un escut d'armes que no es pot descriure ja que es troba cobert per
l'heura que s'enfila per les parets de l'edifici. Està construït amb pedra i estuc amb formes decoratives.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Totes les façanes són simètriques fonamentalment respecte a eixos centrals. El coronament és amb ràfec inclinat i amb
colls vistos. L'aparell és amb fàbrica de pedra amb les juntes en relleu. El marc de les obertures, les cantonades i altres
elements arquitectònics són de pedra tallada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

A la façana principal hi ha una llinda amb la inscripció de 1804. L'edifici tal com és actualment
posterior a aquesta data.

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, d'una gran qualitat en la definició del volum, té una composició austera en les façanes
molt interessant pel sistema constructiu i de definició dels elements arquitectònics. Es tracta
d'una gran edificació noble d'estil clàssic que, tot i no ser molt freqüent en el territori, és
important per la seva singularitat i estil arquitectònic. La seva preservació i conservació és
important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i social de la zona.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra, de forja, els vitralls, la torrre i l'acabat de façana trets
caractarístics d'aquest edifici que li otorguen aquest caire senyorial.

Entorn de protecció:

Cal destacar la integració de l'edifici amb la massa boscosa actua, ja que camuflatge d'una casa
senyorial que podria sobredestacar dins l'harmonia del paisatge agrícola.

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

El Soler Botei

H 005 M04
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme, la formalització
arquitectònica i els elements arquitectònics definits.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la relació de camuflatge amb la zona boscosa.

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

La Rovira Vella

H 005 M05

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pla de Sant Sebastià

Coordenades UTM:

X= 432510
Y= 4641489

Dades Cadastrals:

000802700DG34A

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2d
Està abandonat. S'estan portant
a terme obres de reforma

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

198 m2

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

Denominació

Codi de classificació

La Rovira Vella

H 005 M05
M28

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Bo

Època moderna (Segles XV - XVl)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al centre del Pla de Sant Sebastià en una lleugera elevació, es troba envoltada de
vegetació i arbrat dispers en entorn immediat, i zona agrícola i forestal en àrea circumdant.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos de planta rectangular amb volums adossats ortogonalment a la façana nord i a la sud, tot formant un
tancament de lliça davant la façana oest.
L'edificació originària correspon a la tipologia 2H*. Consta de planta baixa, planta primera i planta segona i coberta de
teula àrab, de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal.
El cos ortogonal adossat a la façana nord-oest ocupa la meitat de la façana principal. Consta de planta baixa i planta
primera i coberta de teula àrab d'un sol pendent.
Hi ha un altre cos ortogonal adossat a la façana sud de planta baixa i planta primera amb coberta de teula àrab d'un sol
pendent i s'allarga fins a formar un tancament amb un portal tot generant un pati interior d'entrada, aquests dos últims
cossos que s'allarguen són de planta baixa amb coberta de teula àrab d'un sol pendent diferent al primer.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes amb poques línies de composició. El marc d'algunes obertures és de pedra tallada, alguna llinda
és de roure i els acabats de façana són de pedra. Un gran contrafort sobresurt a la façana principal. Aquesta conserva
l'antic portal adovellat d'entrada i dues finestres amb llinda i brancals de pedra tallada. El coronament és amb ràfec típic
de cases de la zona amb lloses de pedra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Hi ha alguna llinda barroca. La construcció existent és anterior o pels voltants del s. XV. Hi ha
llindes amb data del 1746.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Conjunt interessant com a testimoni de les masies tipus 2H, amb la lliça completament tancada.
Es tracta d'una antiga edificació de la zona. El conjunt arquitectònic és important pel
manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. Així mateix, pel control del
medi i pel manteniment i desenvolupament de les estructures socials de la zona.

Elements:

Cal destacar la pallisa situada fora del conjunt. Consta de dues plantes amb coberta de teula
àrab amb estructura de fusta de dos vessants i façanes de pedra. L'accés, a la planta superior,
s'efectua per una escala exterior de pedra adossada a un dels laterals.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

La Rovira Vella

H 005 M05

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat de vegetació i camps.

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

Font del Cantarell

H 006 D01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pont del Bruguer
. CANTARELL
X= 440063
Y= 4643404

Dades Cadastrals:

08299A0080000

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis privat

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Font del Cantarell

H 006 D01

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

Font del Cantarell
Entre el camí antic de Folgueroles i el riu

Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Se'n té constància des de finals del segle XIX

Descripció:
La font es troba a uns dos metres per sota el terreny natural, s'hi accedeix a través d'un esglaonat precari enfrontat
a la font. Està acompanyada per uns murs de pedra, que a més de murs de contenció, defineixen un espai al voltant
amb interès ambiental i paisatgístic.
D’aquesta font ja se’n té constància des de finals del segle XIX, i va ser restaurada a mitjans del segle XX per en
Segarra per portar aigua cap a al Fàbrica de Pots que hi havia a l’altra banda del riu en direcció a Vic. Més tard es
va construir un pou al costat de la font, i aquesta es va assecar quedant innutilitzada i camuflada durant molt anys
per horts. Recentment, en les tasques de recuperació dels espais fluvials, es recupera també la font i s'hi habilita
l'entorn que l'acompanya. Fonts orals recorden que al capdamunt de la font hi havia una pedra gravada en la qual
es podia llegir “Fuente del Manso Cantarell”.
Aquesta font es troba integrada dins l'espai fluvial i del GR del Gurri, que està protegonitzat pel pont del Bruguer
que va ser construït sobre a l’antic camí de Folgueroles. Es tracta d’un antic pont gòtic, de quatre arcades,
empedrat amb còdols de riu. Així doncs, aquesta font ha estat un lloc de pas obligat per a tot aquells vigatans,
escolars i excursionistes que feien via en direcció Folgueroles i a Sant Jordi de Puigsesllosses. S’hi havia celebrat el
tornabodes del carrer de Manlleu i del carrer de Gurb. I la gent hi anava a berenar i passava el dia al “Prat de la
Font”, espai comprès entre el pont del Bruguer i la font.
Les fonts en un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de Vic on la presència de
l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un valor històric, social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha respectar la formalització arquitectònica, el material, la textura i el cromatisme.
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

Fo16

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

Denominació

Codi de classificació

Font del Pas

H 006 D02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pont del Bruguer
AV BRUGUER
X= 439456
Y= 4642738

Dades Cadastrals:

08299A00900012

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Font del Pas

H 006 D02

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

Font del pas
Entre l'Av. del Bruguer i el riu Gurri

Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Font situada dins el recorregut fluvial del Gurri, junt a un torrent i a un pou. Es troba ensotada respecte el camí, i s'hi
accedeix amb unes escales de pedra molt obertes. La font està recollida per uns murs de pedra que actuen de murs
de contenció.
Forma part i complementa el recorregut ambiental i paisatgístic dels espais fluvials del riu Gurri que cal preservar i
destacar a la ciutat. Les fonts amb un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de
Vic on la presència de l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un valor històric,
social i testimonial.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

Fo17

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

Denominació

Codi de classificació

El Bruger Vell

H 006 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pont del Bruger
AV BRUGUER
X= 440076
Y= 4643636

Dades Cadastrals:

001101600DG44C

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+P1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24648
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1b
Habitatge i producció de cereals,
ramaderia avícola.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

272 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Bruger Vell

H 006 M01
M29

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Expoltació agrària
Regular

Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

L'entorn de l'edificació és ajardinat, envoltada de camps de conreu, vegetació dispersa i
vegetació de ribera, integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa. El riu
Gurri transcorre per l'est de la casa.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia.
Consta de planta baixa, pis i golfes. El portal és de forma rectangular.
Hi ha un cos que s'adossa a la part esquerra de la façana, cobert a dues vessants i que ubica uns porxos sostinguts per
pilars. El portal que accedeix als porxos a nivell del primer pis és motllurat, formant un fals trencaaigües acabat en
rostres humans. Diverses dependències agrícoles tanquen la lliça, a la qual s'accedeix mitjançant un portal amb llinda de
fusta, situat a la banda de llevant. Als murs Nord i Est de la casa hi ha finestres goticitzants. És construïda amb pedra
sense polir i arrebossada. Els elements de ressalt són de pedra picada.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La composició de les façanes és irregular degut a que ha patit moltes reformes. El coronament és amb ràfec amb colls
de fusta i una sola filada de teules al lateral. Façanes de pedra del país i les cantoneres i el marc de les obertures de
pedra tallada. En la darrera reforma han estat arrebossades totes les façanes. Destaquen tots els elements
arquitectònics de pedra tallada i les baranes de forja senzilles.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La única notícia històrica del mas és la llinda de pedra que ostenta el portal principal a la banda
de migdia, datada el 1721. Possiblement, però, el mas dati de més antic per bé que no es troba
en el fogatge del terme al segle XVI.
La cabana es va construir al mateix temps que s'amplià la casa amb la construcció dels porxos.
Aquests daten del 1888 i la cabana del 1899.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és molt important com a mostra del tipus 2H, tot i que ha perdut els annexes que
conformaven el tancament en lliça; i també per la qualitat d'alguns elements arquitectònics que
evidencien un indiscutible valor històric. Es tracta d'una antiga edificació de la zona. La seva
protecció és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona.
També pel control del medi i del manteniment i desenvolupament de les estructures socials de la
zona.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Denominació

Codi de classificació

El Bruger Vell

H 006 M01
Cal destacar la seva relació amb el riu Gurri i l'antic camí que portava a Folgueroles, que
segurament té a veure amb l'origen de l'assentament.

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, els materials, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran les cadenes cantoneres i els emmarcaments de pedra tallada, i les baranes de
forja.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat de camps de conreus i el riu
Gurri.

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

El Cantarell

H 006 M02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pont del Bruguer
. ANTIC CAMÍ A FOLGUEROLES
X= 440210
Y= 4643440

Dades Cadastrals:

001601000DG44C

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+P1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24651
Conservació
BIPCC
Veure fitxa elements naturals

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
Sx
Habitatge i producció de cereals,
ramaderia avícola

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

381 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Cantarell

H 006 M02
M30

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes posteriors
Època moderna (Segles XV - XVl)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps de conreu i vegetació de ribera, integrada en un entorn
paisatgístic planer i amb visibilitat extensa. El riu Gurri transcorre per l'oest de la casa. Pel sud hi
transcorre el torrent de Sant Martí

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular amb la façana orientada a migdia i coberta a quatre vessants. A la part esquerra s'hi adossa
un cos de porxos i altres dependències agrícoles que, junt amb el mur, tanquen la lliça, a la qual s'accedeix per un portal
rectangular amb llinda de fusta protegida per una teuladeta.
El portal de la masia també és rectangular i de pedra, com la finestra que té al damunt, les altres obertures tenen les
llindes de fusta; al segons pis hi ha un balcó sota teulada amb barana da fusta.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, amb obertures ordenades en eixos verticals a la façana principal i emmarcades amb pedra. El
coronament és amb ràfec inclinat i amb colls de fusta a la façana principal. A la façana posterior hi ha un ràfec inclinat
amb biguetes de través. Les façanes són de pedra i tàpia arrebossades amb les obertures principals amb llinda i
brancals de pedra i cal destacar les cantonades de pedra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

És un mas de construcció rònega però de llarga existència, ja que el trobem registrat al fogatge
del segle XVI de la parròquia i fora murs de la ciutat de Vic. Està inscrit com LO CANTARELL.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és interessant per la qualitat volumètrica i de composició, sobretot de la part primitiva de
la casa. També per la qualitat dels elements arquitectònics i com a exemple del procés complet
de creixement i ampliació corresponent al seu tipus. Es tracta d'una masia important de la plana
de Vic. La seva preservació i conservació és important pel manteniment del patrimoni
arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel manteniment de les estructures rurals,
socials i econòmiques, de la comarca.

Elements:

Cal destacar que el vestigi de l'antic rec al límit de la roureda que limentava la bassa del molí.
Visible en el plànol municipal de 1852.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la seva relació amb el riu Gurri, el torrent de Sant Martí i l'antic camí de
Folgueroles, que segurament té a veure amb l'origen de l'assentament.

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

El Cantarell

H 006 M02

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició volumètrica per a la formació de la lliça. Es conservarà la
composició de les façanes principals, els emmarcaments i les cadenes cantoneres de pedra.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la relació amb el camps de conreu, el Gurri el torrent

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

El Cantarell

H 006 M02
AP16

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Freixe del Cantarell

Coordenades UTM:

X= 440404

Afores de vic. Dins de la roureda del Cantarell, entre exemplars de roures de mida semblant.
La roureda està situada entre el mas Cantarell i la teuleria del Raurell.
Y= 4643094

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:
L’arbre està ubicat dins d’un bosc de roures, que no seria exactament el seu hàbitat natural. Tot i la proximitat del
torrent el freixe està massa lluny de la ribera d’aquest. El indret ha esdevingut força adient pel desenvolupament
d’aquesta espècie ja que el terreny es prou fèrtil i les capçades dels roures també ajuden a mantenir unes
condicions d’humitat superiors en el seu sotabosc.
DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Freixe de fulla gran
Fraxinus excelsior
Oleàcies

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

21m
2,30m
0,73m
3,30m
17-19m

Alçada de la primera ramificació:
4m
Nombre de branques de la primera ramificació:
ramificacions laterals.
Comentaris:
Es tracta d’un bonic exemplar de freixe de fulla gran situat a l’interior d’una monumental roureda, fet que encara li
atorga major interès, tot i que té el perill de passar desapercebut al mig dels grans arbres que el rodegen. Es tracta
del freixe amb port natural més gran i amb un port més atractiu que hem trobat al terme. Tot i això aquest peu podria
superar de poc el centenar d’anys.
Els freixes són molt utilitzats en l’alimentació de bestiar. Possiblement aquest va ser plantat per aquest motiu ja que
aquesta roureda té un intens ús ramader. Durant una determinada època de l’any tanquen les vaques del mas per
tal que mengin del sotabosc, estiguin a tocar del mas, restin resguardades i gaudeixin d’ombra.
En la mateixa roureda podem veure alguns peus joves de freixe plantats recentment segurament per l’ús farratger
de les seves fulles que poden ser un complement alimentari pel bestiar.
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

El Cantarell

H 006 M02
DP01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roureda del Cantarell

Coordenades UTM:

X= 440402

Afores de Vic. Darrera de la masia anomenada el Cantarell, prop del camí fluvial del Mèder.
Y= 4643078

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 troba formant part d’un bosc natural que hi ha darrera del Cantarell. Aquesta arbreda va resseguint el petit torrent
de Sant Martí. Actualment l’arbreda es pot considerar una devesa ja que durant una època de l’any el bestiar hi
pastura el sotabosc fet que provoca que no hi trobem les espècies típiques que acompanyen als roures.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Roure Martinenc
Quercus pubescens

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

17-25m.
Uns 50 fan més de 2m, dels quals 12 fan 3m.
2-3m

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquesta fabulosa roureda, ocupa aproximadament una hectàrea i mitja de terreny.
Als mesos d’estiu pasturen el bestiar boví del mas Cantarell. Això provoca que la roureda estigui encerclada per un
filat i a més que sota els arbres creixi herba.
Alguns dels roures que observem en aquest indret ja serien catalogables per ells sols, tan per la seva increïble
alçada com per la seva volta de canó.
Encara que les rouredes haurien d’abundar al terme municipal de Vic, aquestes han quedat restringides a zones no
aptes per la agricultura, com són les de fort pendent, de difícil accés o les planes d’inundació dels cursos d’aigua.
Aquesta roureda és l’arbreda més important del municipi i podria arribar a tenir un valor com a mínim comarcal.
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

El Molí Nou

H 006 M03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pont del Bruguer
. ANTIC CAMÍ A FOLGUEROLES
X= 439948
Y= 4643084

Dades Cadastrals:

002027800DG34D

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+P1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24652
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
En desús

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:

267 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Molí Nou

H 006 M03
M31

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
El portal és datat al 1842
Època moderna (Segles XVll)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Molí
Estructures existents
Dolent

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps de conreu i vegetació de ribera, integrada en un entorn
paisatgístic planer i amb visibilitat extensa. El riu Gurri transcorre a pocs metres per l'est de la
casa.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana, orientada a llevant. El portal
és de pedra picada, d'arc rebaixat i descentrat del cos de l'edificació. A la part de migdia i a nivell del segon pis hi ha uns
porxos sostinguts per pilars de totxo i amb baranes de fusta. A la part dreta del portal hi ha una finestra amb reixes de
ferro forjat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i a la façana principal les obertures s'agrupen en eixos verticals. El coronament és amb ràfec
inclinat i amb colls vistos de fusta. Les façanes són de pedra vista i tàpia. Les obertures estan emmarcades amb pedra
tallada a la planta baixa i al primer pis, i obra vista a les golfes. Totes elles estan tapiades, excepte la galeria de les
golfes. Destaca la pedra tallada a les cantonades i la porta principal amb arc rebaixat. Es conserven les restes d'un pou
adossat a la façana principal
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Edifici rural molt a prop de Vic, no es troba registrat als fogatges del segle XVI, i les úniques
dades històriques que en tenen es troben al mateix edifici. El portal és datat al 1842.
El molí depenia del Mas Molist, i en el plànol municipal de 1852, el Molí disposava d'un rec i
d'una gran bassa.
Durant els darrers 30 anys ha perdut les construccions annexes que antigament tenia adossades
als laterals i a la façana principal.

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
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Tot i que es tracta d'un antic molí, ara en estat de conservació deficient, la seva preservació i
conservació és important pel manteniment del patrimoni històric i social de la zona. També pel
manteniment i protecció del medi agrícola i forestal.

Elements:

Cal destacar el porxo galeria de les golfes que li dóna un tret distintiu.
Caldria veure si té vestigis de l'antic rec.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la seva relació amb el riu Gurri i l'antic camí de Folgueroles, que té a veure amb
l'origen de l'assentament i la seva activitat.

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

El Molí Nou

H 006 M03

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran les cadenes cantoneres i els emmarcaments de pedra de les obertures.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la relació amb el riu Gurri.

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

El Molí Nou

H 006 M03
ZA80

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

Molí Nou

Ús actual
Ús originari

Sense ús, zona de conreu
Molí

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
No hi ha material recuperat

Estat de conservació:

Cobert parcialment

Prop del Gurri
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Varis segons elements

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Es parla del lloc anomenat Molí Nou i es situa al costat del Gurri. Associata a les activitats de tipus econòmic i
industrial a les lleres del riu Mèder i Gurri. El molí fariner. Utilitza l'aigua dels rius com a font d'energia natural. Per
prendre i conduir l'aigua calen unes construccions especials, entre elles la reclosa i el canal. En bona part a causa
de les riuades, l'aigua ha de ser retinguda per mitjà de la reclosa que permet elevar el nivell de l'aigua, i desviar-la
cap a una canal. Les recloses són molt variades i de desigual preservació. Els molins podien quedar inutilitzats
quan baixava el nivell de l'aigua o pujava molt i com és el cas del Moí nou, resta visible la part d'habitat de
l'estructura arquitectònica.
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

El Molí Nou

H 006 M03

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. (1870). La Pàtria, n.111 (25.5.1870) p.4 PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla
Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 109.
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. I-238.

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

Denominació

Codi de classificació

Pont del Bruguer

H 006 OC1

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pont del Bruguer
C ANTIC CAMÍ A TARADELL
X= 440028
Y= 4643271

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

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
Monuments històrics
BCIN
254
Integral
Veure subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

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 Bruguer

H 006 OC1
OC01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Gòtic

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

1348-1434
Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)

Via comunicació
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

El pont es troba integrat dins l'espai fluvial GR del Gurri, que inclou l'anella verda municipal. Per
tant el seu entorn de protecció contemplaria tot aquest espai fluvial que tingui visibilitat directe
pont.

DESCRIPCIÓ:

El pont d'en Bruguer està situat sobre el riu Gurri, al límit entre els termes municipals de Vic i de Folgueroles.
El pont consta de cinc arcs que recolzen sobre quatre pilars i en els dos murs laterals que enllacen amb la ribera.
Damunt de cada pilar hi ha sengles arcons, que donen esveltesa al pont al mateix temps que actuen com a arcs de
descàrrega i n'alleugereixen el pes. En els pilars centrals hi ha adossats tallamars.
La calçada del pont és de doble pendent, poc pronunciat, amb una inclinació pràcticament igual a les dues bandes. Els
arcs són de mig punt rebaixats, tret del segon del costat de ponent, que és apuntat.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Les notícies històriques que han arribat del pont, que rep el nom del proper mas Bruguer, són
molt escasses. Se sap que es va començar el 1348 i que, al cap de poc temps, l'obra es va
haver d'aturar degut a la pesta que assolà la Plana de Vic l'estiu d'aquell mateix any. La
construcció del pont no es va reemprendre fins molts anys més tard i, finalment, es va inaugurar
el 1434.
El 1819, se'n repararen les baranes.

Arqueologia:

Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

Pont sobre el riu Gurri donava pas a l'antic camí ral de Folgueroles. Aquest pont ha estat un lloc
de pas obligat per a tot aquells vigatans, escolars i excursionistes que feien via en direcció
Folgueroles i a Sant Jordi de Puigsesllosses. En l'espai lateral del pont fins a la font del Cantarell
, s’hi havia celebrat el tornabodes del carrer de Manlleu i del carrer de Gurb. I la gent hi anava a
berenar i passava el dia al “Prat de la Font”, espai comprès entre el pont del Bruguer i la font.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'un sistema o tècnica constructiva (valor tècnic)
Valor històric - artístic
És una de les peces gòtiques més importants de terme i un exemple de l'arquitectura civil
d'aquest estil. Té un valor històric considerable.

Elements:

Cal tenir en compte el paviment d'empedrat de sobre el pont.

Entorn de protecció:

El pont es troba integrat dins l'espai fluvial GR del Gurri, que inclou l'anella verda municipal. Per
tant el seu entorn de protecció contemplaria tot aquest espai fluvial que tingui visibilitat directe
pont.

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

Denominació

Codi de classificació

Pont del Bruguer
Grau de coherència:

H 006 OC1
si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració

Criteris d'intervenció:

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

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat toal de l'element i respectar els marges del riu i les connexions amb
el camí.

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 Bruguer

H 006 OC1
ZA81

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

Pont del Bruguer

Ús actual
Ús originari

Pont
Pont

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc inundabilitat
no excavat

Estat de conservació:

Conservat integrament

El Gurri

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
254
Conservació

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:
Obra pública pont

Descripció específica:
A l'inici del segle XIV es documenta la construcció de diversos ponts com el pont del Bruguer, el pont del carrer de
Sant Pere o del Remei, en el qual es s'hi realitzaven treballs al 1329, tal com indiquen les fonts escrites. En el cas
del Pont d'en Bruguer les obres començaren al 1348 però al cap de molt poc temps l'obra es va haver d'aturar per la
pesta i no s'acabà fins entrat el segle XV. Consta que s'inaugura al 1434 i no serà fins al 1819 que tindria lloc la
col·locació de les baranes. Al 1984 es realitza una restauració del pont sense que es realitzés una intervenció
arqueològica. Es tracta d'un pont de pedra sobre el riu Gurri, transitable a peu. Pont de cinc arcs recolzats en 4
pilars exemple i en dos murs laterals que enllacen amb la riba. Damunt de cada pilar hi ha un arc, i alguns altres
tenen tallamars. Calçada de doble pendent poc pronunciat i empedrada. Al marge de la seva importància
arquitectònica, el Pont d'en Bruguer té també interès des d'un punt de vista arqueològic. El seu emplaçament pot
coincidir amb el traçat de l'antiga Strata Francisca i cal considerar el probable origen romà d'aquesta via.
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

Pont del Bruguer

H 006 OC1

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. "El Pont d'en Bruguer de Vic. Monografies de Monuments històrico-artístics. Departament de Cultura.
Generalitat de Catalunya-15. sn/n
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona.
PLADEVALL, A. 1980. Els vells ponts d'Osona a Revista Vic s/p.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 131.
SURIYACH, M. (1985). Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic. Sector fora muralles.
Ajuntament de Vic. C-268."

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

Denominació

Pont del Bruguer
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Bibliografia:
JUNYENT, E. 1976. La ciutat de Vic i la seva història. Ed. Curial. Barcelona.

Codi de classificació

H 006 OC1

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

Denominació

Codi de classificació

Pont de Ferro del Molist

H 006 OC2

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pont del Bruguer
. ANTIC CAMÍ A FOLGUEROLES
X= 439954
Y= 4642909

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

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
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
Sx
Via de comunicació

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

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

Denominació

Codi de classificació

Pont de Ferro del Molist

H 006 OC2

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

OC02
Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Via de comunicació
Estructures existents
Bo

1930
Època contemporània Segles XX
Pont de nova construcció

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Forma part del recorregut fluvial del GR Gurri, que inclou l'anella verda del municipi.
L'entorn és tot aquell espai que mantingui una relació visual amb el pont.

DESCRIPCIÓ:

Pont sobre el riu Gurri constituït per una estructura metàl·lica a la manera de bigues de gelosia recolzades en basaments
de pedra a cada cap.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Pont de nova construcció del 1930.

Arqueologia:

Veure àmbits

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)
Excepcionalitat de l'element o d'alguna de les seves parts dins el municipi (valor
de singularitat)
És interessant com a testimoni de l'enginyeria civil del primer terç del s.XX.

Elements:
Entorn de protecció:

Forma part del recorregut fluvial del GR Gurri, que inclou l'anella verda del municipi.
L'entorn és tot aquell espai que mantingui una relació visual amb el pont.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Rehabilitació o millora

Criteris d'intervenció:

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

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat toal de l'element i respectar els marges del riu i les connexions amb
el camí.

Usos permesos:

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

Denominació

Codi de classificació

Castell de Senfores

H 007 B01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435225
Y= 4639731

Dades Cadastrals:

08299A01400003

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:

Castell de Cal Canonge

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIN
1950
Integral
Veure elements singular i subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Castell de Senfores

H 007 B01

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

Castell de Sentfores
Àrea del Pujolar (sobre el Serrat de Cal Canonge)
Sense estil
Es desconeix
Dolent

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-urbà
Elements arquitectònics
BCIN
37162
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Medieval. Apareix per primer cop documentat l'any 911

Descripció:
Castell amb ús originari de construcció defensiva, actualment, només en resta un petit tros de mur del castell a la
zona de ponent, situat en un petit turó sobre Can Canonge i prop del Mas Pujolar. S'esmenta que a principis de
segle la part superior del castell es trobava conreada i que hom coneixia de l'existència d'una possible cisterna a la
part central.
l castell apareix documentat per primera vegada l'any 911 quan Melanci i la seva dona van vendre a Florenci i la
seva muller una peça de terra situada al comtat d'Osona, al terme del castell de Sentfores. Aquest terme era molt
reduït ja que només comprenia la parròquia de Sant Martí de Sentfores, que correspon a la part sud-occidental de la
l'actual terme de Vic que s'endinsa entre els termes de Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Malla.
El domini del castell era dels comtes de Barcelona però els feudataris foren els bisbes de Vic. El càrrec de castlà
fou exercit per la família Sentfores. El domini del castell passà a la família Centcelles i el 1340 al ciutadà de Vic
Jaume Paulí. El 1362 el va comprar Bernat III de Cabrera. La dualitat de domini entre els Cabrera i els bisbes de
Vic, que des de sempre en tenien el domini sobirà o superior, fou causa de plets continus entre ambdós senyors al
llarg dels segles XIV i XV. Al segle XVI la jurisdicció passà al rei, i fou administrada pel seu veguer d'Osona, però la
mitra de Vic hi continuà posseint molts drets i dominis.
El castell va ser enderrocat durant la guerra entre la Generalitat i el rei Joan II.
Segurament que el valor més important del conjunt és paisatgístic, perquè només se'n conserven unes restes. Tot i
així, és un element d'interès arqueològic apreciable des de la superfície que té una entitat suficient per significar
aquest paisatge que l'envolta. 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::
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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

Castell de Senfores

H 007 B01

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

Castell de Senfores

Ús actual
Ús originari

Sense ús
Castell

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua total

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Can Canonge-El Pujolar, Sentfores.
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval domini visigòtic, Medieval Catalunya vella sotmesa als carolingis, Medieval Comtes de Barcelona,
Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana
Descripció de bé:

Descripció específica:
Turó sobre Can Canonge i prop del Mas Pujolar. Són poc evidents els vestigis arquitectònics del castell de
Sentfores, resta visible el mur de tancament de la zona de llevant que al 1915 va poder estudiar l’arquitecte Josep
Maria Pericas i que el va descriure de la manera següent: La part superior del turó està conreada i sols poden
veure’s les parets de la part de ponent. Algunes d’aquestes estan estimbades i afecten la forma de talussos
revestits de paret de carreus de 10 a 20 cm d’altura en les filades. A la part de migdia el turó està encinglerat i amb
grosses balmes sota la bancada que està formada de roca més consistent. Al Pujolar existeix un notable arxiu on
són abundants les notícies sobre el castell. Hi ha esment que, dalt del turó, al mig del pla, hi havia una cisterna i que
existeix també una casa anomenada el Castell de Centofres, però no presenta pas senys de fortificació ni
construccions antigues. A part d’aquestes notícies documentals i la proposta de croquis de planta de Josep Maria
Pericas no es coneix gaire més de la morfologia del castell. A nivell documenta s’esmenta en el conveni de 1089
que el bisbe de Vic es reservà l’estàtica del castell, però no aclareix si es tractava d’una part de l’edifici o estava a
part. L’any 1279 es documenta l’existència de la torre nova del castell de Sentfores amb cases; la torre vella tenia
un pòrtic i cases. La torre nova estava en mans del castlà major, els Sentfores i la vella dels menors els de Neros. El
1298 els Centelles autoritzaren la construcció de cases entre la sala del castell i la capella de Sant Pere del Castell.
Les darreres notícies ja són per certificar l’enderrocament del castell durant la guerra entre la Generalitat i el rei
Joan I. El permís per fer-ho fou donat pels consellers de Vic el 1462; no es degué portar a terme tot seguit, ja que
fou ocupat pels remences i el 1463 la Generalitat ordenà l’enderroc del castell, que segurament es feu de forma
força imminent, ja que al 1472 constava com a enderrocat. El castell apareix documentat per primera vegada l'any
911 quan Melanci i la seva dona van vendre a Florenci i la seva muller una peça de terra situada al comtat d'Osona,
al terme del castell de Sentfores. Aquest terme era molt reduït ja que només comprenia la parròquia de Sant Martí
de Sentfores, que correspon a la part sud occidental de la l'actual terme de Vic que s'endinsa entre els termes de
Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Malla. El domini del castell era dels comtes de Barcelona però els
feudataris foren els bisbes de Vic. El càrrec de castlà fou exercit per la família Sentfores. El domini del castell passà
a la família Centelles i el 1340 al ciutadà de Vic Jaume Paulí. El 1362 el va comprar Bernat III de Cabrera. La
dualitat de domini entre els Cabrera i els bisbes de Vic, que des de sempre en tenien el domini sobirà o superior, fou
causa de plets continus entre ambdós senyors al llarg dels segles XIV i XV. Al segle XVI la jurisdicció passà al rei, i
fou administrada pel seu veguer d'Osona, però la mitra de Vic hi continuà posseint molts drets i dominis. El castell
va ser enderrocat durant la guerra entre la Generalitat el rei Joan II. Aquest castell tenia un terme molt reduït ja que
únicament comprenia la parròquia de Sant Martí de Sentfores que correspon a la part sud-occidental de l’actual
terme de la ciutat de Vic. Les primeres notícies de l’existència del castell es troben en la venda que el 911 feren

JA74

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

Denominació

Codi de classificació

Castell de Senfores

H 007 B01

Melanci i la seva muller Maçanna a Florenci i la seva muller Riquelava d’una peça de terra situada al comtat
dOsona, al terme del castell de Sentfores. El domini eminent del castell devia estar en mans dels comtes de
Barcelona, els quals, això no obstant, no exerciren cap acte de domini ni feren cap pacte feudal per aquest castell.
Els feudataris del castell foren els bisbes de Vic, si bé no sabem per quina raó el posseïen; no sembla però que el
tinguessin en la seva totalitat. La primera noticia d’aquest domini es troba en la infeudació que l’any 1089 feu el
bisbe Berenguer Sunifred de Lluçà a Gilabert Miró de Sentfores de la part que el bisbe tenia en el castell de
Sentfores, amb la condició que tant ell com la seva muller Sicarda, com el seu fill Bernat li lliurarien la potestat del
castell sempre que el bisbe ho demanés li respectarien l’estada, el bisbe li donaria 10 unces d’or de València durant
tres anys i després una cavalleria de terra, mentre que el feudatari es comprometia a ser home propi del bisbe. És
possible que el domini dels bisbes vigatans fos força anterior a aquesta infeudació ja que el 1039 apareix un Miró de
Sentfores, pare per tan del beneficiari de la infeudació del 1089. El domini episcopal es continua constatant segles
després, com en el 1238, relacionat amb la família Sentfores, el 1237 trobem la família Centelles en la possessió
del castell pels bisbes de Vic i els Sentfores vassalls seus. Els drets dels Centelles pervingueren a Berenguer de
Centelles per l’aportació dotal que feu Elissendis, filla de Jussiana de Sentfores, que posseïa la meitat del Castell
per donació de la seva mare. Després Berenguer comprà a P. D’Argentona la part del castell que havia estat
d’Arnau de Sentfores, finalment Bearnèsia, muller de Berenguer de Centelles, comprà a Asbert de Sentfores, fill de
Berenguer de Sentfores i a la seva muller Sibil·la tota la part que tenien del Castell de Sentfores. La família
Centelles dominà el castell fins el 1342 quant Eimeric de Centelles el permutà amb Jaume Paulí, ciutadà de Vic, pel
Castell de Montmany. Al mateix temps Eimeric pactà amb el bisbe de Vic, Galceran Sacosta, el trasllat al de
Montmany. Així el bisbe es deslligà del castell de Sentfores i Jaume Paulí no tingué cap senyor superior, ja que
també comprà els drets de la castlania menor. Jaume Paulí uns anys més tard, el 1357 el va vendre a Roger de
Vilademany per 6 mil lliures de moneda barcelonesa de tern. Encara menys temps el tingué Roger de Vilademany ja
que el vengué el 1362 a Bernat III de Cabrera que des del 1356 era comte d’Osona i havia rebut del rei la jurisdicció
criminal d’aquest castell, mentre que la civil i el castell en alou pertanyien als esmentats Paulí i Roger de
Vilademany, ara tot castell en alou i tota la jurisdicció quedava en mans dels Cabrera, però els seus béns foren
segrestats l’any 1364 i ja no fou restituït. L’any 1368 el rei Pere el Cerimoniós el donà en franc alou al bisbe de Vic
Ramon de Bellea en compensació pels perjudicis causats per l’alienació de la ciutat de Vic al citat Bernat III. Els
bisbes vigatans volgueren ampliar els seus drets sobre el castell i el 1382 el bisbe de Vic Garcia Fernandez de
Heredia comprà la totalitat de la jurisdicció del Castell de Senfores, mentre que just després els Cabrera van
aconseguir que el rei Martí I els hi traspassés de nou la jurisdicció, quedant a domini dels vescomtes de Cabrera.
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::

PLADEVALL, A.; BENET, A. (1986). Catalunya Romànica: 800-801.
PLADEVALL, A. CATALÀ, P. (1973). Els Castells Catalans. Vol IV de Rafel Dalmau. 1005-1010.
PLADELASALA, J. 1954. la parròquia de Senfores a Ausa I, Vic: 296-301.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa: 55."

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Soleia de Can Peric

H 007 C01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 434871
Y= 4638897

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

C02.8 - O08.8

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Soleia de Can Peric

H 007 C01
JA75

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

Soleia de Can Peric. Sentfores

Ús actual
Ús originari

Espai de conreu
Espai d'habitació

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc d'expoli
No excavat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Can Peric, s/n Sentfores.
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
2738
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
Jaciment localitzat a la zona del mas can Peric (Sentfores). A la carretera de Vic a Avinyó, per un trencant a
l'esquerra a 80 metres de la sortida de la Guixa. A 2000 metres de la carretera, passant pel costat del Pujolar, el
Castell de Sentfores i el Mas la Carrera s'arriba a Can Pèric, situat sota el Mas Fontarnau i el Pla de la Carrera. El
jaciment es troba entre les masies La Carrera i Fontarnau en zona de conreus amb afloracions de margues
eocèniques típiques. Durant la visita efectuada amb el Sr. Josep Serra, es pogueren recollir diversos fragments de
ceràmica grollera feta a mà: alguns fragments presentaven brunyits, altres amb decoracions de línies incises. Les
pastes són gruixudes i amb desgreixant gros. Aquestes ceràmiques apareixen en els camps anomenats "Soleia de
Can Peric" i en el camí que uneix les masies La Carrera i Fontarnau i en els seus margues. En els mencionats
camps, el Sr. J. Serra recollí dues destrals de pedra polida. Una, de basalt, de 8 cm de llargada i 4 cm d'amplada,
de cessió rodona i que presenta el tall desviat. La segona, feta d'esquist, de petites dimensions 4 x 3 cm.
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

Subsòl: Soleia de Can Peric
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. IPAC2738.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 152.
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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

Subsòl: Els Esbornacs

H 007 C02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 433877
Y= 4639658

Codi Postal:
Plànol:

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

Superfície:
Sostre:
Serrat de L'Om, Les Costes Males

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments paleontològics
Inventari
20962
Documental
Jaciment Paleontològic. n.
206962. Generalitat de
Catalunya.

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

C02.8 - O08.8

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Els Esbornacs

H 007 C02

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

Els Esbornacs

Ús actual
Ús originari

Sense ús
Fons marí

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc d'expoli
Geolab. Museu Geològic del
Seminari de Barcelona.

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Serrat de l'Om, les Costes Males
Sant Martí de Sentfores
Superficial

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments paleontològics
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Paleocè Eocè

Descripció de bé:

Descripció específica:
Al camí del Coll de Burí (X: 433877.00 Y: 4639658.00), jaciment Bartonià.
El jaciment paleontològic dels Esbornacs es troba en uns badlands, formació geomorfològica de grans xaragalls
desenvolupats en margues blaves del Bartonià. Aquests badlands integren el geotop de la Direcció General del
Medi Natural i Biodiversitat núm. 218 Xaragalls de Santa Eulàlia de Riuprimer.
En l'any 1962 el paleontòleg de Vic Sr. Francesc Farrés localitza i excava les restes fòssils d'un rostre gairebé
complert d'un prístid (peix serra) de 57 cm de longitud amb 13 dents rostrals i vuit vèrtebres d'un mateix individu,
amb el que s'ha definit un nou gènere i una nova espècie de prístid de l'Eocè: Mesopristis nov. gen. Osonensis nov.
sp. (Holotip VPR 3-64, Col·lecció Farrés, Farrés 2002-03).
També troba el mateix paleontòleg en aquest jaciment un rostre de 50 cm de xífid (peix espasa), Cylindracantus
rectus (Agassiz 1843). Es tenen notícies de troballes de restes de rostre de C. Rectus a Santa Cecília de Voltregà
(Osona), Jafre (Baix Empordà), Sant Julià de Ramis (Gironès) i Porqueres (Pla de l'Estany).
La formació geològica del Jaciment dels Esbornacs es situa a la part alta de les de les Margues de Gurb i en les
Margues de Vespella (Barnolas et al. 1983), forma part del conjunt de margues marines eocenes de la Plana de Vic.
En concret la troballa del rostre de prístid es va fer el el tram superior d'aquesta formació, format per lutites i capes
més margoses que suporten aportacions fines lleugerament detrítiques (Farrés 2002-03).
Aquesta formació és molt rica en fauna fòssil invertebrada marina, Almera (1906) destaca la gran abundància
característica en les margues blavoses bartonianes d'aquesta zona (Centelles, Balenyà, Vic, Gurb, Manlleu) de
l'anèlid Serpula Spirulaea, entre altre fauna.
En les margues de Vespella Farrés (2002-03) cita la següent associació faunística:
INVERTEBRATS
Anèlids: Rotularia spirulaea (Lamk.), Serpula alata D'Arch.
Foraminífers: Discocyclina pratti Misch, Actinocyclina radians D'Arch.
Mol·luscs escafòpodes: Dentalium tenuistriatum Rouault.
Mol·luscs gasteròpodes: Vermetus porrectus Desh, Diastoma costellatum Lamk, Epitonium bouillei Tourn, Sassia
arguta Sol, Faunus (Melanatria ) pratdesabae Staid, Acrilla reticulata Sol, Pyramidella calvimontensis Desh.
Mol·luscs bivalves: Pycnodonte gigantica (Solander in Brander), Cardita minuta Leym, Dymia crearoi Oppen.
Artrópodes: Quelípeds de crustacis.
VERTEBRATS
Peixos: dents dels següents taurons: Carcharoles disauris (Agass.), Galeorhimus recticonus (Wink.), Striatolamia
sp., Isurus sp., restes de Sparus sp. (dorada) i rostres de Mesopristis nov. gen. Osonensis nov. sp. i Cylindracantus
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rectus (Agassiz 1843).
Abad (2001) en al seva Tesi doctoral descriu aquest jaciment en el que localitza i identifica els espongiaris
Pseudogettardia thiolati gurbensis Moret i Xylospongia, els lamel·libranquis Dymia crearoi Oppen, Chalamys
biarritzensis (d'Archiach 1948) i Spondylus cisalpinus Brogniart 1823 entre d'altres bivalves, briozoos branquillosos i
tubs d'anèlids.
En visita realitzada pel geòleg del SAP i redactor d'aquesta fitxa amb el paleontòleg Sr. Francesc Farrés el dia 2 de
maig de 2013, en pocs minuts ha estat possible localitzar i identificar Discociclina pratti (foraminífers), Serpula
contorta, Rotularia spirulaea (anèlids), Pentacrinus (crinòids), pues d'erissó (equinoderms), Trochocyatus (coralls) i
Guettardiscyphia thiolati, gurbensis Moret (espongiaris). ABAD GARCIA, A.. Paleotaxodonta y pteriomorphia del
eoceno del margen sur de la depresión central catalana. Tesis doctoral.. Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geologia., 2001. 3. p.p. 803, 28 làmines. ISBN 846999784X http://www.tdx.cat/handle/10803/3432.
ALMELA, A.. Memoria y Hoja núm. 294 (Manlleu) del Mapa Geològico de España E 1:50.000.. 1ª Serie. Madrid:
I.G.M.E., 1946.
ALMERA, J.. Descripción geológica y génesis de la Plana de Vich acompañada de su Mapa topográfico geológico á
la escala de 1/30.000. Barcelona, 1906. (Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Tercera
época.; Vol. V. Núm. 20), p.55.
INYPSA. Memoria y Hoja núm. 332 Vic del Mapa Geológico de España E 1:50.000.. Segunda parte - Primera
edición. Madrid: I.G.M.E., 1983. p.45.
REGUANT, S. El Eoceno marino de Vic (Barcelona): investigaciones estratégicas en el borde meridional de la
Depresión del Ebro. Barcelona, 1967. (Memorias del Instituto Geológico y Minero de España; LXVIII), p.1 - 350. Tesi
doctoral.
FARRÉS MALIAN, F.. "Gurb i els fòssils.". A: Gurb, un poble arrelat a la terra.. Ajuntament de Gurb, 2002. Annex 10.
p.443 - 466.
VIA BOADA, L.. "Aportación paleontológica a la síntesis estratigráfica y cronoestratigráfica del Eoceno marino de
Cataluña.". A: C.S.I.C.. Actas del 5º Congr. Inter. Est. Pirenaicos, Jaca, Pamplona.. Zaragoza, 1966. p.52.
CARRASCO, J.F. & FARRÉS MALIAN, F.. "Excepcional conservación de fases juveniles de Coelopleurus coronalis
(Echinoidea) en el Eoceno de Vic (Barcelona).". Batalleria. 10, p.37 - 48. Museu Geològic del Seminari de
Barcelona.
FARRÉS MALIAN, F.; STAID-STAADT, J.L. "Moluscos eocenos de la plana de Vic. 1ª Nota adicional". Acta
Geológica Hispánica. p.1-111.
FARRÉS MALIAN, F.. "Enumeración de las especies halladas en el Eoceno de la Comarca de Vich.". AUSA
Patronato de Estudios Ausonenses - Sección de Ciencias. 36 - separ, p.28.
FARRÉS MALIAN, F.. "Catálogo de las especies fósiles descubiertas en el Eoceno de la Copmarca de Vich. II Briozoos.". AUSA Patronato de Estudios Ausonenses - Sección de Ciencias. 44 - X - S, p.390-397.
FARRÉS MALIAN, F.. "Catálogo de las especies fósiles descubiertas en el Eoceno de la Comarca de Vich. III Equínidos.". AUSA Patronato de Estudios Ausonense - Sección de Ciencias. 45 - XI - . 434 - 437.
FARRÉS MALIAN, F.. "Catálogo de las especies fósiles descubiertas en el Eoceno de la Comarca de Vich. I - Algas,
espongiarios, briozoos.". AUSA Patronato de Estudios Ausonenses. 43 - IV - . 340 - 347.
FARRÉS MALIAN, F. & STAID-STAADT, J.L.. "Las correlaciones faciales del Lediense y su fauna de moluscos en la
comarca de Vich.". AUSA Patronato de Estudios Ausonenses - Sección de Ciencias. 48 - 49, p.41 - 78. 7 llàmines i
1 plànol geològic.
FARRÉS MALIAN, F., TRAVERIA-CROS, A. & MONTORIOL-POUS, J.. "Los yacimientos de celestina de la comarca
de Vic (Barcelona).". Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.). 67, p.287 - 312.
FARRÉS MALIAN, F.. "Mesopristis nov. gen. osonensis nov. sp., nuevo género y especie de pez-sierra del Eoceno
de Vic, (Catalunya, NE. de España).". Batalleria. 11, p.93 - 113. Museu Geològic del Seminari de Barcelona.
FARRÉS MALIAN, F., VICENTE, J. & ALTIMIRAS, J.. "Distribución estratigráfica de la flora eocénica en la comarca
de Vic (Osona) Barcelona.". Batalleria. 12, p.75 - 104. Museu Geològic del Seminari de Barcelona.
FARRÉS MALIAN, F. & ALTIMIRAS, J.. "El género Cylindracantus en el Eoceno de Vic (Barcelona).". Batalleria. 13,
p.37 - 46. Museu Geològic del Seminari de Barcelona.
FARRÉS MALIAN, F. & STAID-STAADT, J.L.. "Cipreidos gigantes del Eoceno Catalán.". Batalleria. 14, p.57 - 66.
Museu Geològic del Seminari de Barcelona.
FARRÉS MALIAN, F & ALTIMIRAS, J.. "Insectos eocenos de la comarca de Vic (Barcelona). Nota preliminar.".
Batalleria. Revista de paleontologia. 17 - Separ, p.73 - 79.
FARRÉS MALIAN, F. & FIERSTINE, H.L.. "First record of the extinct sawfish Propristis schweinfurthi Dames, 1883
(Batoidea: Pristiformes: Pristidae) from the middle Eocene of Spain.". Paläontol Z. 83, p.459 - 466. DOI
10.1007/s12542-009-0029-1.
SERRA-KIEL, J.; MATÓ, E.; TRAVÉ, A.; FERRÁNDEZ CAÑADELL, C.; BUSQUETS, P.; SAMSÓ, J.M.;
TOSQUELLA, J.; BARNOLAS, A.; ÁLVAREZ PÉREZ, G.; FRANQUÉS, J. i ROMERO, J.. "An inventory of the marine
and transicional Middle/Upper Eocene deposits of the Southeastern Pyrenean Foreland Basin (NE Spain)".
Geological Acta. [Umiversitat de Barcelona] Vol. 1 (2003), 2, p.201-229.
SERRA-KIEL, J. TRAVÉ, A., MATÓ, E., SAULA, E., FERNÁNDEZ-CAÑADELL, P. BUSQUETS, J., TOSQUELLA, J.
& VERGÉS, J.. "Marine and transitional Middle/Upper Eocene units of the Southeastern Pyrenean Foreland Basin
(NE Spain).". Geological Acta. 1 (2) (2003), p.177-200.
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Denominació

Codi de classificació

Subsòl: Els Esbornacs

H 007 C02

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Zona de protecció palentològica 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:
Recuperar els materials paleontològics i treballar per la preservació dels valors patrimonials i històrics del bé.

Informació complementària::

ABAD GARCIA, A.. Paleotaxodonta y pteriomorphia del eoceno del margen sur de la depresión central catalana.
Tesis doctoral.. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia., 2001. 3. p.p. 803, 28 làmines. ISBN
846999784X - http://www.tdx.cat/handle/10803/3432. ALMELA, A.. Memoria y Hoja núm. 294 (Manlleu) del Mapa
Geològico de España E 1:50.000.. 1ª Serie. Madrid: I.G.M.E., 1946. ALMERA, J.. Descripción geológica y génesis
de la Plana de Vich acompañada de su Mapa topográfico geológico á la escala de 1/30.000. Barcelona, 1906.
(Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Tercera época.; Vol. V. Núm. 20), p.55. INYPSA.
Memoria y Hoja núm. 332 Vic del Mapa Geológico de España E 1:50.000.. Segunda parte - Primera edición. Madrid:
I.G.M.E., 1983. p.45. REGUANT, S. El Eoceno marino de Vic (Barcelona): investigaciones estratégicas en el borde
meridional de la Depresión del Ebro. Barcelona, 1967. (Memorias del Instituto Geológico y Minero de España;
LXVIII), p.1 - 350. Tesi doctoral. FARRÉS MALIAN, F.. "Gurb i els fòssils.". A: Gurb, un poble arrelat a la terra..
Ajuntament de Gurb, 2002. Annex 10. p.443 - 466. VIA BOADA, L.. "Aportación paleontológica a la síntesis
estratigráfica y cronoestratigráfica del Eoceno marino de Cataluña.". A: C.S.I.C.. Actas del 5º Congr. Inter. Est.
Pirenaicos, Jaca, Pamplona.. Zaragoza, 1966. p.52. CARRASCO, J.F. & FARRÉS MALIAN, F.. "Excepcional
conservación de fases juveniles de Coelopleurus coronalis (Echinoidea) en el Eoceno de Vic (Barcelona).".
Batalleria. 10, p.37 - 48. Museu Geològic del Seminari de Barcelona. FARRÉS MALIAN, F.; STAID-STAADT, J.L.
"Moluscos eocenos de la plana de Vic. 1ª Nota adicional". Acta Geológica Hispánica. p.1-111. FARRÉS MALIAN, F..
"Enumeración de las especies halladas en el Eoceno de la Comarca de Vich.". AUSA Patronato de Estudios
Ausonenses - Sección de Ciencias. 36 - separ, p.28. FARRÉS MALIAN, F.. "Catálogo de las especies fósiles
descubiertas en el Eoceno de la Copmarca de Vich. II - Briozoos.". AUSA Patronato de Estudios Ausonenses Sección de Ciencias. 44 - X - S, p.390-397. FARRÉS MALIAN, F.. "Catálogo de las especies fósiles descubiertas en
el Eoceno de la Comarca de Vich. III - Equínidos.". AUSA Patronato de Estudios Ausonense - Sección de Ciencias.
45 - XI - . 434 - 437. FARRÉS MALIAN, F.. "Catálogo de las especies fósiles descubiertas en el Eoceno de la
Comarca de Vich. I - Algas, espongiarios, briozoos.". AUSA Patronato de Estudios Ausonenses. 43 - IV - . 340 347. FARRÉS MALIAN, F. & STAID-STAADT, J.L.. "Las correlaciones faciales del Lediense y su fauna de moluscos
en la comarca de Vich.". AUSA Patronato de Estudios Ausonenses - Sección de Ciencias. 48 - 49, p.41 - 78. 7
llàmines i 1 plànol geològic. FARRÉS MALIAN, F., TRAVERIA-CROS, A. & MONTORIOL-POUS, J.. "Los
yacimientos de celestina de la comarca de Vic (Barcelona).". Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.). 67, p.287 312. FARRÉS MALIAN, F.. "Mesopristis nov. gen. osonensis nov. sp., nuevo género y especie de pez-sierra del
Eoceno de Vic, (Catalunya, NE. de España).". Batalleria. 11, p.93 - 113. Museu Geològic del Seminari de Barcelona.
FARRÉS MALIAN, F., VICENTE, J. & ALTIMIRAS, J.. "Distribución estratigráfica de la flora eocénica en la comarca
de Vic (Osona) Barcelona.". Batalleria. 12, p.75 - 104. Museu Geològic del Seminari de Barcelona. FARRÉS
MALIAN, F. & ALTIMIRAS, J.. "El género Cylindracantus en el Eoceno de Vic (Barcelona).". Batalleria. 13, p.37 - 46.
Museu Geològic del Seminari de Barcelona. FARRÉS MALIAN, F. & STAID-STAADT, J.L.. "Cipreidos gigantes del
Eoceno Catalán.". Batalleria. 14, p.57 - 66. Museu Geològic del Seminari de Barcelona. FARRÉS MALIAN, F &
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ALTIMIRAS, J.. "Insectos eocenos de la comarca de Vic (Barcelona). Nota preliminar.". Batalleria. Revista de
paleontologia. 17 - Separ, p.73 - 79. FARRÉS MALIAN, F. & FIERSTINE, H.L.. "First record of the extinct sawfish
Propristis schweinfurthi Dames, 1883 (Batoidea: Pristiformes: Pristidae) from the middle Eocene of Spain.".
Paläontol Z. 83, p.459 - 466. DOI 10.1007/s12542-009-0029-1. SERRA-KIEL, J.; MATÓ, E.; TRAVÉ, A.;
FERRÁNDEZ CAÑADELL, C.; BUSQUETS, P.; SAMSÓ, J.M.; TOSQUELLA, J.; BARNOLAS, A.; ÁLVAREZ PÉREZ,
G.; FRANQUÉS, J. i ROMERO, J.. "An inventory of the marine and transicional Middle/Upper Eocene deposits of the
Southeastern Pyrenean Foreland Basin (NE Spain)". Geological Acta. [Umiversitat de Barcelona] Vol. 1 (2003), 2,
p.201-229. SERRA-KIEL, J. TRAVÉ, A., MATÓ, E., SAULA, E., FERNÁNDEZ-CAÑADELL, P. BUSQUETS, J.,
TOSQUELLA, J. & VERGÉS, J.. "Marine and transitional Middle/Upper Eocene units of the Southeastern Pyrenean
Foreland Basin (NE Spain).". Geological Acta. 1 (2) (2003), p.177-200.
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Denominació

Codi de classificació

Zona del casal de Muntanyola

H 007 E01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 434125
Y= 4637907

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-
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Denominació

Codi de classificació

Zona del casal de Muntanyola
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Zona del casal de Muntanyola
Àrea del Pujolar

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
La zona del casal de Muntanyola es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

H 007 E01
ZN08
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Denominació

Codi de classificació

Turó de la Creu - la Bruixa

H 007 E02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435668
Y= 4640196

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de la Creu - la Bruixa
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de la Creu - la Bruixa
Àrea del Pujolar

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó de la Creu es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que caracteritzen la
plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

H 007 E02
ZN09
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Denominació

Codi de classificació

Serrat del Canonge

H 007 E03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435204
Y= 4639800

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Serrat del Canonge

H 007 E03

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Serrat del Canonge
Àrea del Pujolar

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El serrat del Canonge es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN10

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

Denominació

Codi de classificació

Serrat de Postius

H 007 E04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435104
Y= 4639120

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Serrat de Postius

H 007 E04

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Serrat d'en Postius
Àrea del Pujolar

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El Serrat d'en Postius es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN11

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

Denominació

Codi de classificació

Turó del Pujolar

H 007 E05

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435540
Y= 4640065

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó del Pujolar

H 007 E05

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó del Pujolar
Àrea del Pujolar

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El Turó del Pujolar es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que caracteritzen
la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN12

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

Denominació

Codi de classificació

Turó d'en Puntí

H 007 E06

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 434525
Y= 4639770

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó d'en Puntí

H 007 E06

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó d'en Puntí
Àrea del Pujolar

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El Turó d'en Puntí es troba situat a l'oest del municipi,i forma part de la sèrie de turons testimoni que caracteritzen la
plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN13

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de la Carrera

H 007 E07

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435045
Y= 4638500

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Conservació
Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de la Carrera

H 007 E07

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de la Carrera
Àrea del Pujolar

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El Turó de la Carrera es troba situat a l'oest del municipi, molt pròxim a la zona urbana, i que forma part de la sèrie
de turons testimoni que caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN14

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de la Carrera

H 007 E07
JA76

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

Puig de la Carrera, Sentfores

Ús actual
Ús originari

Conreus
Assentament

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc d'expoli
No excavat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Turó de la Carrera
Puig de la Carrera s/n
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
2741
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà indeterminat, Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
"La Carrera (Sentfores) El jaciment es situa a uns 300 m al NO de la masia La Carrera i a dalt d'un turó a prop del
camí que porta a la masia Fontarnau." "La Carrera (Sentfores) El jaciment es situa a uns 300 m al nord oest de la
masia La Carrera i a dalt d'un turó a prop del camí que porta a la masia Fontarnau." El possible jaciment es troba
dalt d'un turó entre les masies "La Carrera" i "Fontarnau". El terreny està conformat per margues eocèniques i
sediment de terres grises. La part alta, on el Sr. J. Sala ha realitzat prospeccions, està coberta per sotabosc.
Actualment encara hi apareixen ceràmiques grolleres fetes a mà i ceràmiques grises fetes a torn. Segons el Sr.
Serra, durant les seves prospeccions, observà la presència d'un petit muret de pedra seca, avui de difícil
localització.
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

Turó de la Carrera

H 007 E07

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. IPAC2741.
CRUELLS, W et al (1984). Inventari del patrimoni arqueològic (Osona). Barcelona (inèdita). PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n.142.

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de les Seleres

H 007 E08

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435600
Y= 4640255

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni sociocultural-etnològic
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de les Seleres

H 007 E08

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de les Seleres
Àrea del Pujolar

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó de les Seleres es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN15

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Sobrebo, Roure de Sobrebosc

H 007 E09

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 433567
Y= 4637920

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

C02.8 - O08.8

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Sobrebo, Roure de Sobrebosc

H 007 E09
AP13

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roure de Sobrebosc

Coordenades UTM:

X= 433685

Afores de Vic. A l’entrada del mas de Sobrebosc situat al nord-oest del terme.
Y= 4637843

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:
L’arbre es troba situat a l’entrada d’un camí d’accés a un mas abandonat.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Roure
Quercus cerrioides
Fagàcies

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

13m
2,70m
0.86m
5,50m
13-14m

Alçada de la primera ramificació:
3m
Nombre de branques de la primera ramificació:
1 abans en tenia 3
Comentaris:
El roure ha atrapat dos blocs de pedra grossos amb les seves arrels i això ha fet que la soca de l’arbre tingui una
mida encara superior.
Li falten dues de les tres branques principals fet que fa que la seva capçada quedi molt reduïda i l’arbre perdi una
part del seu atractiu.
Aquest tipus de roure és considera un híbrid entre dues espècies Quercus humilis i Quercus faginea presentant
caràcters de les dues.
A l’entorn del mas de Sobrebosc i la torre de l’antiga teuleria trobem alguns peus de roure també destacables. Com
a curiositat relacionada amb aquest edifici comentar que en l’arxiu de Vic només està registrada l’activitat agrícola i
no hi figura la fabricació de teules, segurament per que aquesta no era una activitat declarada. L’aïllament d’aquest
mas en un territori eminentment forestal segur que va ajudar al desenvolupament d’amagat d’aquesta activitat.
La ubicació en el inici del camí d’accés a aquest conjunt patrimonial i enmig de la zona forestal segurament més
atractiva del terme atorga a aquest exemplar una popularitat potencial que avui encara no té.
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

Santa Margarida de Fontarnau

H 007 ER1

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pujolar
. CAN FONTARNAU
X= 434666
Y= 4638745

Dades Cadastrals:

08299A01500004

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
Conservació
Veure fitxa de Subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Santa Margarida de Fontarnau

H 007 ER1
ER04

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Estructures existents
Bo

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
El 1782 es va reformar totalment

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic amb visibilitat i estableix una relació amb la
masia.

DESCRIPCIÓ:

Edifici religiós dedicat a Santa Margarida. És de planta de nau única, coberta a dues vessants i amb un petit campanaret
d'espadanya a la part de la façana. No té absis. Al mur lateral esquerre sobresurt un cos que pertany a la capella lateral.
La façana està orientada a ponent, té el portal adovellat i al damunt un òcul.
Està construïda amb lleves de pedra i els elements de ressalt són de pedra picada. L'interior està cobert amb volta de
creueria i a la part de l'altar hi ha un retaule dedicat a Santa Margarita.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana està orientada a ponent. És plana i simètrica respecte a un eix central; en el que s'hi situa el portal adovellat i
al damunt una finestra tipus òcul. La façana estar dominada pel campanar d'espadanya de doble campana.
Està construïda amb lleves de pedra i els elements de ressalt són de pedra picada.

DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La capella és l'antiga església de Santa Cecília del pla de la Carrera, sufragània de l'antiga
parròquia de Sant Martí de Sentfores. Consten notícies des del 1150.
Actualment es conserva poc l'antiga estructura romànica. El segle XV estava en ruïnes i va
ser reformada totalment al segle XVIII, a costes dels Fontarnau. El 1876 s'hi afegeix una petita
sagristia.

Arqueologia:

Veure fitxa subsòl i l'àmbit corresponent
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)
Manté l'ús i el significat original (valor d'ús)
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és un testimoni de les petites capelles del terme i té interès històric.

Elements:

El camí i els arbres que l'acompanyen formen part del conjunt i de l'entorn.

Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic amb visibilitat i estableix una relació amb la
masia.

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

Santa Margarida de Fontarnau

H 007 ER1

Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials,
la textura, el cromatisme i l'estructuració funcional general.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat total, l'entorn natural i petits elements construïts entre els dos
camins que envolten a la capella.
En cas que es facin obres en la masia que hi ha al costat, caldrà fer una proposta al Patronat de
la Ciutat Antiga, i haurà d'estar informada favorablement per aquest.

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

Santa Margarida de Fontarnau

H 007 ER1
AE38

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

Santa Margarida de Fontarnau (Sentfores)

Ús actual
Ús originari

Sense culte
Capella

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
No excavat

Estat de conservació:

Conservat integrament

Mas Fontarnau (Sentfores)
Visible

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Elements arquitectònics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Consolidació Corona Aragó, Modern XVI - XVII, Modern Segles XVIII - XIX

Descripció de bé:

Descripció específica:
Actualment es conserva poc l'antiga estructura romànica, ja que fou reformada al segle XVIII, a costes dels
Fontarnau l'any 1799, tal i com indica el portal de la sagristia. La descripció tècnica ens diu ; edifici religiós dedicat a
Santa Margarida. És de planta de nau única, coberta a dues vessants i amb un petit campanaret d'espadanya a la
part de la façana. No te absis. Al mur lateral esquerre sobresurt un cos que pertany a la capella lateral. La façana
està orientada a ponent, té el portal adovellat i al damunt un òcul. Està construïda amb lleves de pedra i els
elements de ressalt són de pedra picada. L'interior està cobert amb volta de creueria i a la part de l'altar hi ha un
retaule dedicat a Santa Margarita. L'estat de conservació és bo.
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

Santa Margarida de Fontarnau

H 007 ER1

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::

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

Denominació

Codi de classificació

Sant Martí de Sentfores

H 007 ER2

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 434010
Y= 4639882

Dades Cadastrals:

002503600DG34A

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
Conservació
Veure fitxa subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c
Abandonada i en procés de
degradació.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Sant Martí de Sentfores

H 007 ER2
ER05

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Romànic

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Anterior al segle XI
Època medieval Alta Edat Mitjana (Segles Vlll - Xll)
El 1151 va ser substituida per una nova edificació

Situacions de risc:

Altres riscos
Degut a l'abandó i el mal estat, hi ha risc d'ensorrament.
És una edificació integrada en un entorn paisatgístic bastant planer i amb visibilitat.

Entorn de protecció:

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Reiligós
Estructures existents
Dolent

DESCRIPCIÓ:

Església d'una sola nau coberta a dues vessants i teula àrab. Adjunt s'hi adossa, per una banda, un campanar de planta
quadrada i dos pisos, amb dues finestres germinades al pis superior. I per altra banda una capella i una petita sagristia.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és plana acabada amb pedra tosaca amb diferents elements de pedra treballada, destacant la portada
neoclàssica, amb una petita fornícula situada al damunt. El coronament del ràfec de tot el cos principal està treballat
amb peces ceràmiques.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Església primitiva possiblement del segle XI o anterior. El 1151 fou substituïda per una nova
edificació i el 1597 s'hi afegí la capella del Roser. Al segle XVII es construceix la portalada
neoclàssica.
Església consagrada al 18-12-1151 pel bisbe Pere Redorta. La parròquia es troba citada ja al
900 tot i que els seus orígens poden ser anteriors, als albors de la nostra reconquesta i motivats
per la repoblació del país.
Parròquia i Castell apareixen sincrònicament. Tenia com a sufragànies Sant Pere de Salliforas i
Santa Cecília, que es troba al costat del mas Fontarnau, es coneix per Santa Margarida i ha
estat molt restaurada.
Aquesta església va perdre les seves funcions en erigir-se la moderna església de la Guixa, que
es beneí l'any 1878. D'aleshores ençà s'ha anat deteriorant.

Arqueologia:

Veure fitxa de subsòl i àmbit corresponent
Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1

Context històric de la
ciutat:

En elaboració

Valor sociocultural:

Va ser abandonada en construir-se l'església de la Guixa el 1878, i en passar a ser aquesta la
parròquia de Senfores.

VALORACIÓ I CATALOGACIÓ:

Valoració:

Continuïtat en la coherència del paisatge urbà (Valor ambiental)
Autenticitat de l'element
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Valor històric - artístic
L'edifici és interessant pel seu interès històric i pel fet de constituir una peça que engloba
diferents estils i elements arquitectònics de gran qualitat.

Elements:

El camí i els arbres que l'acompanyen formen part del conjunt i de l'entorn.

Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic bastant planer i amb visibilitat.

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

Sant Martí de Sentfores
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials,
la textura, el cromatisme i l'estructuració funcional general.

Entorn de protecció:

S'hi ha de mantenir la visibilitat de l'edifici.

Usos permesos:
Usos prohibits:

H 007 ER2

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

Denominació

Codi de classificació

Sant Martí de Sentfores

H 007 ER2

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

Església de Sant Martí de Sentfores

Ús actual
Ús originari

Església parroquial sense ús
Església, edifici de culte

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc d'expoli
No excavat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Sentfores, la Guixa
desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval domini visigòtic, 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:
Aquesta església es trobava situada dins l’antic terme del castell de Sentfores. De sempre fou parròquia del terme,
situació que encara conserva en un altre temple i un altre lloc. El terme del Castell de Sentfores es documenta a
partir del 911, quan Melanci i la seva muller Macana vengueren a Florenci i a la seva muller Riqueleva una peça de
terra, situada al comptat d’Osona, al terme del castell de Sentfores. L’església de Sant Martí amb les funcions
parroquials es troba ja el 930 quan Feliu i la seva muller Iquila, junt amb Todesera, vengueren a Braunduí una peça
de terra situada a la parroquia de Sant Martí, proa del vilar d’Andevert. Durant aquest mateix any Branduí feu
diverses compres de terres al mateix lloc, una de les quals afrontava amb el riu Mèder, que passa pel terme de Sant
Martí de Sentfores. Aquest temple o un altre va ser substituït el 1151 per un de nou, ja que el bisbe de Vic, Pere
Redorta, acudí a consagrar l’església de Sant Martí, bisbe i confessor. Com a dotació li donà tot el que li cedissin els
homes o ella adquirís, li cedi els cementiris i sagrers i li subjectà les esglésies de Sant Pere del Castell i Santa
Cecília del Pla de la Carrera, tal com tenia de temps antic. Després de descriure minuciosament el terme li cedí els
delmes i primícies i les oblacions dels fidels. Els parroquians es comprometeren a donar per a il•luminació una
punyera d’ordi els que tinguessin dos bou, i mitja els que només en tinguessin un, la vigèsima part de les primícies i,
sinó, la tercera part dels rèdits de tota la parròquia, mentre el delme de la parròquia se l’havien de partir meitat per
meitat el capellà de l’església i l’hebdomadari o rector. El 1258 a més de l’altar de Sant Martí es veneraven a
l’església els de Sant Nicolau i Santa Maria, i el 1597 el de la mare de Déu del Roser amb la confraria corresponent.
Abans del 1670 s’erigí un nou altar en honor a Sant Isidre. El temple del segle XII sofrí importants modificacions. El
1594 se li féu un portal nou i es refeu la volta. Vers el 1690 l’església fou totalment arrebossada i pintada.
L’augment de població del barri de la Guixa féu que aquests pobladors volguessin una església nova al barri, en
comptes d’haver-se de desplaçar tant lluny. El 855 s’iniciaren els tràmits, però no s’acabà de construir la part
essencial de l’església i la rectoria fins el 1878, any en el qual encara faltava acabar la façana i el campana fou
beneïda aquest any pel bisbe de Vic, Pere Colomer. Arran del canvi de temple es traslladaren tots els objectes de
culte de l’església vella, quedant aquesta sense culte. El conjunt de les runes de Sant Martí de Sentfores és
impressionant. Les heures cobreixen el vessant nord-est i el campanar. Exteriorment les heures cobreixen el
vessant nord-est i el campanar. Exteriorment i interiorment es troba en mol mal estat de preservació. Inicialment era
una església d’una sola nau capçada amb un absis semicircular i coberta amb volta de canó. Avui, després d’unes
reformes, presenta l’església d’una sola nau, amb dues capelles laterals de diferent època i absis rectangular. La
nau primitiva es va esfondrar, es varen regruixir les parets i es va construir una nova volta amb pedra de punt
d’ametlla. L’absis fou retallat per donar-li carrada i es varen afegir les dues capelles. Es va fer un cor en fusta i dos
altars laterals laterals refosos a les parets. La porta, situada al mur de migjorn es d’estil barroc tardà, però sembla

ZA82
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Denominació

Codi de classificació

Sant Martí de Sentfores

H 007 ER2

que té la mateixa posició que la porta primitiva. A mà dreta de l’absis hi ha una sagristia afegida que en tapa un terç
i forma un cos unitari amb la capella lateral dreta. La sagristia era coberta amb volta de quatre punts i teulada de
fusta. Hi ha restes d’una pica de pedra molt noble. La capella del costat era coberta amb volta de canó i rengruixada
amb cornises i dibuixos del tipus gòtic molt tardà. L’altre capella és coberta amb volta de punt d’ametlla. En aquesta
capella hi ha un armari de pedra amb la data de 1598. Sobre aquesta capella hi ha el campanar d’un sol pis amb
dues finestres a cada cara, cobert amb volta d’aresta i teulada de lloses. El campanar té aparença romànica a la
base, però és posterior a l’absis, els carreus amb què ha estat construït són molt diferenciats. Dins la paret de la
tramuntana del campanar hi ha una escala de cargol aterrada, per pujar-hi. L’absis és sobrealçat i queden restes de
les primitives arcuacions llombardes. Al seu centre hi ha una finestra tapada. A cornisa actual de tot l’edifici és de
tres bandes de maó i dues de teula excepte la sagristia que té una banda de cada menys.
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::

AADD. (1999). Guies comarcals. Catalunya Romànica. Volum 2: Osona. APF-ABC I JSV. (1986). Sant Martí de
Sentfores. Catalunya Romànica. Osona II. Vol.III p. 802-803.
BLANCO I PUJOL, V. (1992). Santuari de la Mare de Déu de Sentfores. GAVIN, JM. Inventari d’esglésies d’Osona.
vol. 15. n. OS.587. p.228. Pujolar de Sant Martí de Sentfores1169/01/201 UD. Aevse. Sèrie11.2. Arxiu del jutjat
número 3 de Vic GUDIOL I CUNILL, J., (1872-1931). Resenya de les excursions fetes durant l'any 1911 ans de la
constitució del Centre Excursionista de Vich1911monografia.
GUDIOL I CUNILL, J. (1872-1931). Una troballa de monedes1898 monografia. JUNYENT, E. (1945). Itinerario
histórico de las parroquias del Obispado de Vic. Separata publicada a la Hoja parroquial en. 1945-52.
SAVALL, J. (1986). Sant Sixt de Miralplà. Catalunya Romànica. Osona II-III: 802-803.
TIÓ PUNTI, P. (2008). La Guixa : Identitat i poble. Monografia. REGISTRE CIVIL Registre civil de
Sentfores1923-19351 lligallAJV-3
GOVERN DE LA DIÒCESIS. Deganat-Arxiprestat de l'Oficialat. Oficialat de Vic. Administració econòmica. Comptes,
rebuts i informes Sentfores. Sant Martí. Comptes y recibos de la obra de l'iglesia nova1869 AEV 1018/14 (antic
1018)"
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Denominació
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INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea del Pujolar
. RIERA
X= 434639
Y= 4640573

Dades Cadastrals:

02004500DG34A

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P i la torra: PB+3P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24677
Conservació
Veure fitxa de subsòl, elements
singulars i elements naturals

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge i turisme rural. Ermita
de la Riera

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

697 m2
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Denominació

Codi de classificació

La Riera

H 007 M01
M32

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
L'aspecte actual respon a principis del s.XX
Època moderna (Segles XV - XVl)

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

L'entorn immediat és ajardinat, envoltada de camps de conreu i vegetació de ribera, integrada en
un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa. El riu Mèder passa molt a prop, al nord de
la casa.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. L'accés a
la planta baixa es realitza per sota una volta de creueria que condueix a un portal rectangular.
A nivell del primer pis, on es forma la terrassa, es comunica amb una torre de planta quadrada que consta de quatre
pisos i és coberta a quatre vessants, les llindes estan decorades amb estuc formant un frontó triangular. Al damunt de la
torre hi ha un penell.
La part posterior del primer pis comunica amb la capella.
És construïda amb pedra i arrebossada al damunt. Al davant de la casa s'hi forma una lliça amb dependències per als
animals.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

En el cos principal el volum domina per sobre de la composició. La torre és simètrica respecte a un eix central. L’aparell
és amb fàbrica de pedra i tàpia, arrebossat i pintat i acabats amb esgrafiats. El coronament és amb ràfec inclinat i amb
colls vistos. El marc de les obertures és de pedra tallada (amb la llinda d'algunes obertures amb un baix-relleu), les
baranes i les reixes són de ferro forjat. Destaquen les galeries de la façana principal, a la primera i la segona planta, i
l'entrada de la planta baixa, formant una simetria amb tres elements diferents.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Antic mas que trobem registrat als fogatges de 1553 de Sant Martí de Sentfores, terme i
parròquia. Bernat Joan Riera actua com a jurat junt amb Pere Rovira, batlle i Gabriel Freixanet.
Aquest mas fou molt reformat al segle XVIII. La façana actual, datada al 1943 indica la data de la
compra, feta per els senyors Serrabassa, antics masovers del mas, al seu propietari, Sr. Arumí.
Hi ha diverses llindes barroques i una té la inscripció 1739. L'aspecte actual ve d'una reforma del
primer quart del segle XX.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El conjunt és interessant com a mostra de la transformació de la masia primitiva tipus 2H
mitjançant l'afegit d'una torre que domina visualment el conjunt. Es tracta d'una gran edificació
noble d'estil clàssic que, tot i no ser molt freqüent en el territori, és important per la seva
singularitat i estil arquitectònic. La seva preservació i conservació és important pel manteniment
del patrimoni arquitectònic, artístic i social de la zona.

Elements:

Cal destacar la presència de la torre i els porxos que doten de caràcter i singularitat al conjunt

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
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una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la torre, la composició de la façana principal, els emmarcats de les obertures de
pedra tallada, les baranes de ferro forjat, les galeries de la façana principal.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, i respectar la relació de l'espai immediat i els camps de conreu

Usos permesos:

Segons normativa POUM
S'admet l'ús hoteler.

Usos prohibits:

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

ERMITA DE LA RIERA
Àrea del Pujolar

Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
24677
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La capella de la Riera està dedicada al Sagrat Cor, i vinculada històricament amb el mas. Tot i que es tenen notícies
del mas des del segle XVI, de la capella no hi consta cap dada, ni en documents ni en inscripcions per a la seva
construcció.

Descripció:
Edifici religiós de nau única amb la façana orientada a tramuntana, la qual té un portal de forma semicircular amb
una motllura o trenca aigües. Al damunt hi ha una finestra acabada de forma trifoliada. A sota el ràfec de la teulada
hi ha unes motllures que formen arquets cecs, que segueixen el ritme decreixent de la vessant de la teulada, la qual
és coronada per un petit campanaret d'espadanya d'una sola campana.
És construïda amb pedra i la façana està arrebossada i pintada. A l'interior hi ha un retaule dedicat al Sagrat Cor.
Als peus de la capella es situa el cor, que estar comunicat amb el mas La Riera. La finestra damunt del portal
presenta vitralls.
El conjunt és interessant com a testimoni del valor històric i social de capelles del terme, és una edificació, que tot i
està annexada a la masia, es troba integrada en un entorn paisatgístic. Cal destacar de l'entorn, l'espai previ
d'accés a l'ermita que es genera amb els arbres i elements vegetals.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació, restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior i interior: S'hi ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, el cromatisme i
l'estructuració funcional general.
Entorn: S'ha de mantenir la visibilitat total, l'entorn natural previ. En cas que es facin obres en la masia que hi ha al
costat, caldrà fer una proposta al Patronat de la Ciutat Antiga, i haurà d'estar informada favorablement per aquest.

Informació complementària::

ER06
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Blada de la Riera

Coordenades UTM:

X= 434492

Afores de Vic. En el camí fluvial del Mèder en el seu pas entre la Guixa i Santa Eulàlia de
Riuprimer.
Y= 4640408

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:
L’exemplar és troba molt pròxim al riu Mèder, aproximadament a uns 10 metres de la llera. Es troba en un camí
d’accés fins la llera del riu. Al peu de l’arbre hi ha un motor amb un petit cobert que desmereix l’entorn. El motor està
lligat amb una cadena al tronc, tot i que sembla que s’ha fet amb una certa cura i sense afectar l’arbre.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Blada
Acer opalus subsp. opalus
Aceràcies

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

14m
1,45m
0,46m
2,75m
13m

Alçada de la primera ramificació:
2,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
4
Comentaris:
Aquesta blada segurament ha pogut créixer amb gran rapidesa gràcies a què no li deu haver mancat l’aigua donada
la proximitat al riu.
Tenint en conte que com a molt aquesta espècie arriba a assolir uns 15 metres podem afirmar que es tracta d’un
exemplar de dimensions notables.
Aquesta espècie acostuma a viure normalment a les rouredes de roure martinenc o en altres boscos caducifolis. En
el terme de Vic l’hem trobat més aviat associada als bosquetons de ribera, sobretot de torrents poc permanents i en
sots profunds.
Segurament és més escassa actualment del que havia estat en el passat per que com passa a tot arreu és un arbre
valorat en el món de l’ebenisteria i on hi hagut una explotació forestal continuada s’ha tallat selectivament.
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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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Salze de la Riera

Coordenades UTM:

X= 434928

Afores de vic. Riba esquerra del bosc de ribera del Mèder. A la banda dreta de la carretera
que va de la Guixa a Santa Eulàlia de Riuprimer.
Y= 4640375

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:
L’arbre es troba situat en la riba esquerra del Meder, molt a prop de la llera del riu. Al voltant de l’arbre el sotabosc
deu haver estat força remenat per que en comptes de les espècies característiques de la vegetació de ribera tenim
un exuberant ortigar.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Salze blanc
Salix alba
Salicàcies

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

22m
2,80m (a 0,80m)
0,89m
3,40m
aproximadament 12m

Alçada de la primera ramificació:
1,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
1 ramificació lateral
Comentaris:
Aquest salze està dins del domini públic hidràulic i tocant a terrenys propietat del mas de la Riera.
El propietari actual, amb gran sensibilitat pels arbres, va ser qui precisament ens va alertar molt amablement de la
presència de diversos exemplars de grans dimensions a la seva finca.
Aquest exemplar té un tronc de dimensions inferiors a alguns exemplars tant del Gurri com del Meder però té una
alçada força destacable més habitual en altres arbres de ribera com els àlbers, els pollancres o fins i tot els freixes
que en un salze blanc.
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:
Coordenades UTM:

Àrea del Pujolar
. PUJOLAR
X= 435696
Y= 4640244

Dades Cadastrals:

002107200DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24676
Conservació
Veure fitxa subsòl, elements
singulars i elements naturals

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatges, ermita

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

1044 m2
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M33

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Nombroses ampliacions
Època medieval Alta Edat Mitjana (Segles Vlll - Xll)
Documentada des del segle XII

Explotació agrària
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Ubicada a la banda oest del pla de la Guixa, en els marges d’un petit promontori. L'entron
immediat és ajardinat, amb arbrat dispers i horts, envoltada de camps i vegetació, integrada en
un entorn paisatgístic i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular tipus 1B, coberta a dues vessants, amb ràfec inclinat i colls de fusta vistos. És una casa de
grans dimensions.
La façana es troba orientada a migdia i té un portal dovellat. Consta de planta baixa, primer i segon pis, els quals
ubiquen balcons i golfes respectivament. A la part dreta s'hi annexiona un cos de galeries que a la planta baixa formen
grans arcades i al pis superior s'hi obren uns porxos amb quatre arcades sostingudes per pilars de pedra, la volta dels
arcs és de maó i el cos és sostingut per uns interessants cavalls de fusta, sota teulada. Adossat a aquest cos hi ha una
capella.
A la part superior del mas hi ha una eixida a nivell del primer pis que devia correspondre a l'antiga cisterna. En aquest
sector hi ha un portal que tanca la lliça, avui enjardinada.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes amb balcons amb baranes de ferro forjat i amb fàbrica de pedra, sense arrebossar i amb blocs
ben escairats a les cantonades. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls de fusta, llates i maó ceràmic. La façana
principal, a est, amb portal rodó adovellat amb escut a la clau, emmarcaments de les obertures principals amb llinda,
brancals i ampit de pedra. L’ampliació lateral porticada, és amb pilars de pedra i una galeria superior formada per tres
arcs ceràmics i columnes de pedra. I la façana posterior està dominada per una gran terrassa.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La casa està documentada des de l’any 1100. Al fogatge de la parròquia i terme de Sant Martí
de Sentfores de l'any 1553 es troba Joan Pujolar com a habitant del mas.
El mas fou ampliat i reformat al segle XVII, la mostra en són la clau del portal adovellat data del
1612. Una de les llindes data del 1693. Hi ha nombrosos afegits amb elements de diferents
èpoques i estils.
La capella és dedicada a la Sagrada Família, segons la data de la façana, fou reformada o
construïda al 1791, moment en què es construïren els porxos del mas i es degueren unir les
dues construccions.

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
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L’edifici és molt interessant perquè és un exemple molt representatiu del tipus 1B, per la qualitat
de la construcció dels elements arquitectònics utilitzats i de les construccions annexes; i també
perquè és un exemple de culminació del procés de tancament de lliça en masies del tipus 1B. Es
tracta d'una de les masies més antigues de la plana de Vic. La seva preservació i conservació
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Denominació

Codi de classificació
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són importants pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. També
pel manteniment de les estructures rurals socials i econòmiques de la comarca.

Elements:

Cal destacar el portal de la lliça, el portal adovellat i el cos adossat amb porxos i galeries a
planta baixa i primera. Són elements que doten de caràcter a tot el conjunt.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material,
la textura, el cromatisme i l'estructuració funcional general.
Es conservarà la composició de les façanes principals. Es conservaran les baranes de ferro
forjat, les cadenes cantoneres de pedra, el portal amb arc rodó adovellat, els brancals, llindes i
ampits de pedra, els pòrtics de pedra, la galeria, i la capella.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat total, l'entorn natural i petits elements construïts entre els dos
camins que envolten a la capella. En cas que es facin obres en la masia que hi ha al costat,
caldrà presentar una proposta al patronat de la ciutat antiga i ser aprovada favorablement

Usos permesos:

Segons normativa POUM
Tenint en compte les seves característiques s'admeten sis habitatges al conjunt principal.

Usos prohibits:

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

Ermita del Mas del Pujolar
Àrea del Pujolar

Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
24676
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
La capella és dedicada a la Sagrada Família, segons la data de la façana, fou reformada o construïda al 1791,
moment en què es construïren els porxos del mas i es degueren unir les dues construccions.

Descripció:
La capella és de nau única amb l'absis poligonal orientat a tramuntana. Coberta interiorment amb volta de creueria,
als peus hi ha el cor, al qual s'accedeix des del cos de porxos del mas. Està enfilada dalt d'un turonet rodejat per un
mur. El portal és d'arc deprimit o convex i decorat per una espècie de frontó circular en el qual hi ha una fornícula
que ubica una imatge: la Verge amb l'infant amb un dosseret amb forma de petxina al damunt. El frontó és decorat
amb baix relleu on hi figuren uns xiprers i un sol. El capcer, triangular, és culminat per un petit campanaret
d'espadanya sense campana. És construïda amb pedra grisenca i vermellosa.
L'edifici és un testimoni de les petites capelles del terme i té interès històric. Cal destacar l'espai que es genera al
davant de la capella com a espai previ a través del xipré i el mur de contenció -banc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
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, els materials, la textura, el cromatisme i
l'estructuració funcional general.
Entorn: S'ha de mantenir la connexió actual amb l'edifici annex i la visibilitat. S'ha de mantenir l'espai previ a
l'església format pel xipré i el mur.
Informació complementària::

ER07
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Mas el Pujolar (Sentfores)

Ús actual
Ús originari

Espai de conreu, masia
Espai antròpic d'època romana

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
Museu Episcopal de Vic.

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Mas el Pujolar s/n. Sentfores.
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
I Ferro, Ibèric antic, Ibèric ple, Ibèric final, Romà república, Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Medieval Comtes de
Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó, Medieval Baixa Edat Mitjana
Descripció de bé:

Descripció específica:
El possible jaciment està situat en una zona de conreu, en la finca El Pujolar. En la visita per a realitzar la fitxa
arqueològica (Inventari Arqueològic, 1990: IPAC2757) s'observà algun fragment informe de ceràmica grollera feta a
mà. Segons M.D. Moles, en el Museu de Vic hi ha dipositades ceràmiques romanes i alguns fragments de sigil·lata
sud-gàl·lica d'aquest jaciment. En aquest indret la colla Gurb informà respecte l'existència d'una sepultura romana.
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.
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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::

A.A.V.V. (1990). Carta Arqueològica de Catalunya. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, IPAC2757
MOLES, MD. (1975). La comarca de Osona: problemática de su iberización y proceso de romanización a través de
su carta arqueológica: 178.
MOLAS, MD. (1982). Els Ausetans i la ciutat d'Ausa. Vic .Patronat d'Estudis ausonencs: 103.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 103.
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-200."
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AP01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Maclura del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435546

Afores del veïnat de la Guixa. Dins d’un dels múltiples espais en que s’estructura el jardí privat
del mas Pujolar, concretament sobre el mur d’una gran bassa.
Y= 4640031

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:
Es troba dins del pati principal de la majestuosa masia del Pujolar, construïda al s.XVII en època barroca i
modificada en diversos moments de la història. L’arbre està situat entre una antiga bassa i la porta d’accés a uns
impressionants jardins amb múltiples coníferes. En els jardins que envolten la Maclura destaquen un gran cedre
escapçat que hi resta a pocs metres i algun pinsap.
DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Maclura o Taronger de Osage
Maclura Pomifera
Moràcies

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

15m
2,85m (a 0,30m)
0,90m
3m
12m

Alçada de la primera ramificació:
1,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
2
Comentaris:
Aquesta espècie és autòctona dels Estats Units i s’ha plantat de forma molt esporàdica en altres indrets del món.
No va ser introduïda a Europa fins al inici del s. XIX. El seu nom prové d’una antiga tribu de indis americans, que
utilitzaven la seva fusta per a fer arcs. En l’actualitat encara es conserva aquest ús i per això també se la coneix en
castellà amb el nom “madera de arco”. La seva escorça té una aparença exòtica i molt particular. El seu fruit de
consistència dura té el color de les pomes, però l’aspecte d’una taronja. Tot i que fa bona olor s’ha d’anar amb
compte perquè la seva ingesta provoca vòmits.
A aquest exemplar en concret, se li va tallar una branca molt pròxima a la soca, però no sembla que això l’hagi
afectat. Malauradament, les seves arrels estan fent malbé el mur que separa el jardí de la bassa.
El besavi dels amos actuals va ser segurament el que va plantar l’arbre, fet que ens fa creure que l’exemplar pot
tenir aproximadament uns 125 anys.
És un arbre que depassa el interès estrictament local ja que l’exemplar supera clarament en dimensions al que
l’Ajuntament de Barcelona té catalogat al parc de la Ciutadella amb uns 2 m de volta de canó i una alçada similar.
Fins a dia d’avui no tenim constància que el DMA hagi catalogat cap arbre d’aquesta espècie fet que potser
aconsellaria comunicar l’existència de l’exemplar per a una possible declaració d’arbre monumental.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons normativa vigent.

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.
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DP02

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Pineda del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435799

Afores de Sentfores. Entre uns camps de conreu i el camí d’accés al Pujolar.
Y= 4639929

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 situats prop d’una zona agrícola en una feixa que queda per sota el Mas del Pujolar.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Pi pinyer
Pinus pinea

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

17m
De 1,40 a 1,60m (alguns més de 2,00m)

Alçada de la primera ramificació:
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Tot i que el terreny on estan situats no és molt gran hi ha una gran densitat, concentrant aproximadament uns 200
exemplars, i això provoca que no arribi massa llum al sòl i el sotabosc sigui escàs.
La gran majoria d’arbres es troben en un estat de salut aparentment bo però hi ha algun exemplar foradat per picots
i algun arbre mort.
Molts dels exemplars estan inclinats cap el cantó sud segurament a causa del predomini del vent del nord.
Sembla que antigament molts masos plantaven una pineda de pi pinyer com a dot per a la pubilla de la casa.
Aquesta pineda és un dels exemples que ens resten d’aquesta tradició forestal.
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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AP14

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roure del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435722

Afores de la Guixa. Entre uns camps de conreu i el camí que va cap al Pujolar.
Y= 4639947

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 roure es troba situat a l’extrem oest de

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

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

Roure martinenc
Quercus humilis
Fagàcies

Alçada de la primera ramificació:
6m
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Es tracta d’un exemplar de grans mides, que no se

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

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

Informació complementària::

2

15m
3,50m
1,11m
4,60m
15m
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INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 433291
Y= 4637442

Dades Cadastrals:

000403100DG33E

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24679
Ambiental
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c
Habitatge i producció de
ramaderia bovina.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

280 m2
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Denominació

Codi de classificació

Salou

H 007 M03
M35

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions fins al XX
Època moderna (Segles XV - XVl)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada a l'extrem sud-oest del terme municipal de Vic. Zona de muntanya a uns 760 metres
d’alçada de la plana. La casa està envoltada de jardí amb arbrat dispers. També per camps de
conreu i prats, integrada en un entorn paisatgístic. A les bagues properes hi transcorren alguns
recs i una riera.

DESCRIPCIÓ:

Masia orientada a migdia. És de planta rectangular tipus 1B i coberta a dues vessants, amb el carener paral·lel a la
façana, que presenta un portal rectangular amb la llinda de roure. És una casa de petites dimensions que consta només
de planta baixa i primer pis, per bé que està envoltada de diversos cossos afegits.
A la part posterior hi ha un cos reforçat modernament per un contrafort, així com la teulada, que també s'ha refet. A la
part de migdia hi ha una cabanya coberta a una sola vessant.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façanes planes amb pedra sense arrebossar, recentment reformades. El coronament amb ràfec amb dues filades de
rajol ceràmic i teula. La façana principal amb obertures agrupades segons eixos verticals i emmarcaments amb pedra i
llindes de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Antic mas que pertanyia al reduït terme del Castell de Sentfores, el qual era més reduït que el de
la parròquia. D'aquí ve que avui pertanyi a la parròquia de Muntanyola però al terme de
Sentfores.
No s'ha trobat cap dada constructiva que permeti assenyalar l'època de construcció o reforma
del mas. Tot i així, segons Pladesala, aquest mas és anterior al segle XV.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
La casa és interessant com a testimoni de les masies tipus 1B que han començat a ser
ampliades amb construccions annexes. Es tracta d'una casa aïllada de muntanya de tipologia 1B
ben conservada. La seva preservació i conservació són importants pel manteniment del
patrimoni arquitectònic, històric i social de la zona. També pel manteniment de les estructures
econòmiques i per la protecció del medi.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
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Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de les façanes, els emmarcats de pedra i les llindes de fusta.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn de camps de conreu i prats

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

L'Om

H 007 M04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 434092
Y= 4640227

Dades Cadastrals:

08299A01600034

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes i PB+2PP+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24675
Ambiental
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Masoveria habitatge i producció
de cereals i ramaderia porcina.

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

L'Om

H 007 M04
M35

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es deconeix
Transformacions XVII-XVIII
Època medieval Alta Edat Mitjana (Segles Vlll - Xll)
Segle XII

Explotació agopecuària
Dolent

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada sota el vessant nord d'un turó, propera al riu Mèder i envoltada per camps i arbrat
dispers de roures i pins.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants malgrat tenir diferents trams de construcció i diverses alçades. El
mur de tramuntana és sostingut per grossos contraforts.
La façana és orientada a migdia i correspon al cos més elevat de la construcció. Els pisos superiors són construïts amb
tàpia mentre que les parts baixes són de pedra. A la part dreta de la façana, la vessant de la teulada es prolonga per tal
d'ubicar unes galeries sostingudes per pilars. Aquest cos presenta una finestra conopial.
Al davant i entorn el mas s'han anat construint noves naus per al bestiar, fets amb totxo, que desmereixen l'antiga
estructura, que ja és complexa degut a les diverses etapes constructives.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes amb pedra, tàpia i reformes amb totxana ceràmica. El coronament amb ràfec al cos més alt de
quatre filades; caps de teula i rajola. La resta de l'edificació és amb ràfec de colls de biga de fusta vistos i rajol ceràmic.
Les ampliacions dominen la composició de la façana principal. Les obertures estan disposades irregularment, de tamany
i construcció variables. Algunes són emmarcades amb maó ceràmic i les més antigues emmarcades amb pedra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquest mas, situat a poca distància de l'església parroquial de Sant Martí Sentfores, fou
possiblement el mas ULM, que es troba registrat entre els feligresos firmants de l'acta de dotació
del temple parroquial de Sant Martí vers el segle XII.
També es troba registrat a Antoni Hom, de la parròquia i terme de Sant Martí Sentfores, entre els
habitants del terme registrats pel fogatge de 1553.
Havia funcionat com a quarter dels carlins, així com a hospital.
L’aspecte actual és del segle XIX, tot i que no hi ha dates a les llindes que justifiquin. Actualment
té l'estructura del mas rònec ja que els últims segles s'hi ha anat fent afegitons i ampliacions
d'escàs valor i sense cap pretensió senyorial.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Testimoni d'un fet històric (valor històric i social)
Es tracta d'una antiga edificació de la zona. La seva preservació és important per la conservació
del patrimoni arquitectònic i històric de la zona . També per la conservació de les estructures
rurals i la protecció del medi.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com

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

Denominació

Codi de classificació

L'Om

H 007 M04
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els emmarcats de les obertures de pedra.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
A la mesura que sigui possible, cal recuperar la visibilitat del cos principal. S'ha de mantenir la
relació amb l'entorn agrícola i el riu Méder.

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

El Puntí

H 007 M05

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del pujolar

Coordenades UTM:

X= 434781
Y= 469859

Dades Cadastrals:

000506000DG33G

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36408
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

758 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Puntí

H 007 M05
M36

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Regular

Època moderna (Segles XVll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada a l'extrem d'un petit altiplà entre la Guixa i la serra de Taieda. L'entorn immediat és
ajardinat i amb arbrat dispers, envoltada de camps i integrada a entorn paisatgístic amb
visibilitat. Prop de la casa hi transcorre el rec del Puntí.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una gran masia de planta basilical tipus 2H amb coberta a doble vessant de teula àrab amb carener
perpendicular a la façana. Consta de planta baixa, pis i golfes. La porta d'entrada és un arc adovellat de mig punt.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes de l'edificació originària són planes de pedra parcialment arrebossada. El coronament és amb ràfec mixt de
quatre filades (teula i rajola ceràmica). La façana principal segueix la simetria central marcada pel portal adovellat
d’entrada. Les obertures estan ordenades en eixos verticals i proporcions verticals amb gradació típica de mides.
Aquestes són amb llinda, brancals i ampit de pedra. Algunes llindes estan decorades amb relleus. Les façanes de les
ampliacions són amb pedra vista i algunes estan arrebossades.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Alguns elements de pedra poden ser del s. XVII o XVIII. Hi ha una llinda amb data del
1609. L'aspecte actual és del 1732.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Encara que alguna de les construccions annexes desfiguren el conjunt, la masia és interessant
com a exemple de la seva tipologia i per la qualitat de composició de la façana principal i dels
elements arquitectònics que hi ha. Es tracta d'una antiga masia de la zona. El conjunt
arquitectònic és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic , artístic i històric de la
zona. També pel control del medi i pel manteniment i desenvolupament de les estructures
socials de la zona.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

El Puntí

H 007 M05
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de la façana principal, el portal adovellat, les llindes, brancals i
ampits de pedra i la formació de lliça.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de maneir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat de camps i amb el rec.

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

Can Relat

H 007 M06

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del pujolar

Coordenades UTM:

X= 434329
Y= 469859

Dades Cadastrals:

08299A01600030

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c
Habitatge i producció de
ramaderia porcina

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

100 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Can Relat

H 007 M06
M37

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Llinda 1873
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al vessant sud d'un turó, l'edificació està envoltada de camps, vegetació i arbrat dispers
(roures i pins), integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa. Prop de la
casa hi transcorre un rec.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una petita edificació aïllada de planta quadrada, amb un gran cos annex a l'oest de la finca.
L'edificació originària correspon a la tipologia 1A* de petita planta quadrada. Consta de planta baixa i planta primera i
coberta de teula àrab, de dos vessants amb el carener paral·lel a la façana principal.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes amb obertures agrupades formant eixos verticals. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls
vistos i les façanes són amb fàbrica de pedra, arrebossada i sense pintar. El portal i les obertures són amb llinda i
brancals de pedra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

A la llinda del portal d'entrada hi ha una inscripció del s. XVIII (1783).

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
La casa és interessant com a testimoni de les masies del tipus 1A. No s’hi ha fet cap ampliació
ni construcions annexes. Es tracta d'una petita construcció del segle XIX . La seva preservació
és important per la conservació del patrimoni arquitectònic, vernacular i històric de la zona.
També per la protecció del medi.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Can Relat

H 007 M06

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'hi ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els elements de pedra de les obertures.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat de conreu i vegetació, com també
amb el rec.

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

Can Rodó

H 007 M07

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 434283
Y= 4639235

Dades Cadastrals:

001004200DG33G

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c
Habitatge i producció de cereals
i ferratge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

121 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Can Rodó

H 007 M07
M38

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Època moderna (Segles XV - XVl)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al vessant nord-est del turó de la Taieda. És una edificació envoltada d'arbrat dispers de
roures, alzines i pins, i camps de conreu a la banda estde camps, integrada en un entorn
paisatgístic i amb visibilitat extensa. A prop hi transcorrer el rec del Puntí.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una petita masia de planta rectangular, amb una ampliació al lateral est i adossats ortogonals a la façana sud.
A més al sud hi ha un cobert i una construcció agrícola.
L'edificació originària correspon a la tipologia 2E* de planta rectangular amb una ampliació a la façana est. Consta de
planta baixa (cuina i antigues corts) i planta primera (habitacions) i coberta de teula àrab, de dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana principal.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façanes planes de pedra. Obertures amb llindes de fusta de roure i ampits de pedra. El coronament és amb ràfec
inclinat. Hi ha un cos annex adossat a la façana sud del cos principal, de planta rectangular, planta baixa reformat
recentment i vinculat a les estances principals. Tractament de façana semblant al cos principal i coberta de teula àrab a
dos vessants seguint el carener paral·lel al carener principal.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Es conserven escriptures del segle XV

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El conjunt és interessant com a testimoni de les masies tipus 2E, que han començat a ser
ampliades amb construccions annexes. Es tracta d'una antiga construcció la preservació i
conservació de la qual és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic vernacular i
històric de la zona. També pel què fa al control del medi agrícola i forestal i per la conservació de
les estructures socials de la zona.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Can Rodó

H 007 M07
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn de camps de conreu i arbrat

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

La Carrera

H 007 M08

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435303
Y= 4638826

Dades Cadastrals:

001106900DG33H

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24664
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl i
d'elements naturals

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

807 m2

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

Denominació

Codi de classificació

La Carrera

H 007 M08
M39

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes posteriors
Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)

Explotació agropecuària
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Està situada en un indret elevat respecte el camí, al peu del turó de la Miranda, envoltada de
camps de conreu i, per la part del turó, de bosc i vegetació de ribera, integrada en un entorn
paisatgístic i amb visibilitat.
A prop hi transcorre el rec de la Carrera.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular del tipus 2H, amb coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana,
protegida per una volta que aguanta el terrat.
Al davant hi ha un portal i un murs que tanquen la petita lliça que s'hi forma al davant. Annexionat a la part esquerra hi ha
un cobert. A llevant, a nivell del primer pis, hi ha finestres amb decoracions goticitzants.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La composició de la façana és plana i hi ha el volum de l'entrada acabada amb terrassa que domina per sobre de la
composició de la façana. El coronament és amb ràfec inclinat, que vola uns 80cm, format per colls de biga, llates i rajola
ceràmica. La construcció és amb fàbrica de pedra ben escairada a les cantonades. El portal és d’arc rodó i adovellat.
Aquest està protegit per una construcció adossada de pedra amb volta que acaba amb una terrassa.
Les obertures principals són amb llinda i brancals de pedra tallada: relleus, escuts, caligrafia. La pallissa es troba
situada a l'oest de la finca, la façana principal és amb fàbrica de pedra i té un gran portal amb arc ceràmic amb plec de
llibre. Les façanes laterals són de tàpia.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Documentada des del 1152. La data de construcció és al segle XIII amb reformes
posteriors. El mas apareix registrat al fogatge de 1553 de la parròquia i terme de Sant Martí de
Sentfores, avui conegut per la guixa i annexionat a Vic. En aquest fogatge apareix Pere Carrera
com a habitant del mas.
Per les característiques constructives, malgrat que cap llinda assenyali l'any, es degué reformar
vers els segles XVII o XVIII.

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
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L’edificació és molt interessant pel seu volum, que forma part important del paisatge, i pels
elements arquitectònics que hi ha, alguns de gran qualitat i que evidencien la importància
històrica de la masia. Es tracta d'una antiga edificació de la zona. La seva protecció és important
pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel control del
medi i pel manteniment i desenvolupament de les estructures socials de la zona.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra tallada, les finestres i l'arc adovellat, com també la
pallissa situada a l'oest de la finca, amb un gran portal amb arc ceràmic amb plec de llibre. Cal
destacar el rec que és el que dóna sentit a la part productiva de la finca

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

Denominació

Codi de classificació

La Carrera

H 007 M08

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà el portal amb arc rodó adovellat, la volta, els brancals de pedra (amb relleus,
escuts, caligrafia). Es conservarà la pallissa i el portal amb arc ceràmic.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la relació amb els camps de conreu i el rec

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

La Carrera

H 007 M08
JA73

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

Pla de la Carrera

Ús actual
Ús originari

Zona de conreu i masia
assentament

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial

Estat de conservació:

Destruït parcialment

La Carrera
desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Bronze inicial, Bronze final, I Ferro

Descripció de bé:

Descripció específica:
Troballa en superficie de materials a la zona del Mas de la Carrera, notícies orals. Possible vil·la o mas, i possible
forn. Ceràmica en superfície d'època romana. Segons testimonis orals, prop del mas la Carrera hi ha un forn ben
conservat. Aquesta construcció segurament ja existia al segle XIII, però s'hi ha fet reformes. El jaciment denominat
el Pla de la Carrera està situat en la finca La Carrera, dalt d'un turó allargat, que forma una plataforma, on
actualment s'hi practiquen diferents tipus de conreus. En les seves vessants afloren les típiques margues
eocèniques. El Sr. Josep Sala, ha recollit al mig dels camps una fulla de sílex rosat, sense retoc, de secció
triangular amb bulb de percussió diferenciat. Té una llargada de 4 cm per 2 cm d'amplada. També s'han pogut
recollir, en superfície, fragments de ceràmica grollera feta a mà, d'uns 12-15 cm de gruix, amb desgreixant gruixut.
Alguns fragments, tots ells sense forma, presenten acabats brunyits. En visitar l’indret en el decurs de l’elaboració
de la Carta Arqueològica del 1985, s’han vist dos fusts de columna, situats a l’entrada del mas La Carrera i una
porta adovellada amb dovelles de força antiguitat, que mostrarien que el jaciment pot portar molta més informació
arqueològica, tant d’època romana com medieval. Cal esmentar també el topònim, Carrera (carreria) ens assenyala
la proximitat d’una via de comunicacions. Tot i que l’indret es troba en zona agrícola, no urbanitzable, l’incloem en
aquestes fitxes pe la intensa rehabilitació del sector agrícola que es porta a terme a la comarca, i que porta a la
construcció de granges i edificis annexos al costat de les cases pairals.
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

La Carrera

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. IPAC2740.
CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH, I (1985). Programa PRAV. Vic (inèdit).
MOLAS, MD (1982). Els ausetans i la ciutat d'Ausa. Vic p.102.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 115, 107
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-214

H 007 M08

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

Denominació

Codi de classificació

La Carrera

H 007 M08
AP15

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roure de la Carrera I i II

Coordenades UTM:

X= 435092

Afores del veïnat de Sentfores. Dins de la propietat de la masia de la Carrera
Y= 4638468

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:
Aquests dos monumentals arbres es troben situats en un camí que arrenca de la Carrera i que queda tallat poc
després.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Roure martinenc
Quercus humilis
Fagàcies

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

12m/ 20m
3,80m (a 0,30m)/ 4,45m
1,21m/ 1,42m
4,20m/ 7m
20m/ 25-30m

Alçada de la primera ramificació:
1,50m/ 2m
Nombre de branques de la primera ramificació:
3 (tot i que una està trencada) / 3 (falta una)
Comentaris:
Es tracta de dos arbres catalogats com Arbres Monumentals de Catalunya des de l’any 1987. El que es troba més al
nord gaudeix d’un aparent bon estat de salut. Per contra el segon exemplar, més pròxim a la casa, està malalt de
mort. Els propietaris de la casa ja li han tingut d’amputar una de les branques, fet que permet veure el tronc buit. Tot
hi que l’han estat aplicant un tractament no sembla presentar una millora evident en el seu estat vital.
En una entrevista que va fer el diari osonenc “el 9 nou” l’estiu de l’any 2006 a la propietària Imma Postius aquesta
afirmava que els dos roures mai havien rebut un tracte gaire especial per part dels masovers de la casa. Antigament
estaven envoltats de camps i arbres fruiters i en canvi en l’actualitat estan al costat del tancat per als vedells. Tocant
a aquest tancat també podem trobar alguns aurons entre els que destaca un peu molt proper al roure de la Carrera
(I).
El roure de la Carrera II és amb diferència l’arbre singular de major valor al municipi de Vic. Les dimensions del
roure així com un valor estètic important amb un port notablement atractiu el converteixen en un dels roures més
notables del país juntament amb d’altres de la comarca d’Osona com el de la Senyora de Sant Boi del Lluçanès o el
del Bac de Collsacabra. Segurament aquest exemplar supera de llarg els 400 anys d’edat.
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

Mas Fontarnau

H 007 M09

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 433663
Y= 4638929

Dades Cadastrals:

001505700DG33G

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
2 volums: PB+1P+Golfes, 1 volum: PB

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24669
Conservació
BIPCC
Veure fitxa del subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c
Habitatge, cultural i serveis

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

802 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Fontarnau

H 007 M09
M40

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Estructures existents
Bo

Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)
Reformat i ampliat al s. XVIII

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Ubicada damunt dels marges d’una elevació sobre el pla de la Guixa. Sota els vessants nord-est
de la baga de la Talleda. L'entorn de l'edificació és ajardinat envoltada de camps de conreu i
vegetació, integrada en un entorn paisatgístici amb visibilitat.

DESCRIPCIÓ:

Masia d'estructures un xic complexes ja que s'hi han anat fent noves construccions i aprofitant els antics corrals com a
vivendes a partir de la casa primitiva.
La casa originària és de tipus 2H amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana,
que presenta un portal dovellat.
A la part esquerra sobresurt un cos de galeries que, mitjançant un terrat, s'uneix a un cos de construcció recent,
aprofitant antics elements. Al davant del portal dovellat s'hi forma una petita lliça unint el mur de la casa dels propietaris i
la dels masovers.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i sense cap composició clara ja que s'han produit diverses intervencions al llarg del temps. El
coronament és amb ràfec inclinat amb colls vistos de fusta. L’ampliació a l'est, l’eixida central i l’ampliació de l'oest
dominen la façana principal. L’eixida central protegeix el portal rodó i adovellat d’entrada. Les parts més antigues són
amb pedra sense arrebossar. Les ampliacions i reformes són arrebossades i pintades. Les obertures principals amb
pedra tallada, d’altres sense emmarcar o amb llinda de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Es tenen notícies des del 1170, i està registrat als fogatges de 1553 dins la parròquia i terme de
Sant Martí de Sentfores. El nom que hi figura és Joan Font Arnau, habitant del mas.
Fou ampliat i reformat vers el segle XVIII igual que la capella, que pertany al mateix propietari i
que fou reformada al segle XVIII malgrat tenir uns orígens romànics. Les últimes reformes han
estat fetes els darrers anys.

Arqueologia:

Àrea d'expectativa arqueològica: Àmbit 1
Veure fitxa del subsòl

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L’edifici és un exemple del tipus 2 H, encara que molt poc perceptible a causa de les noves
construccions adossades. Té un valor històric indiscutible, i hi ha algun element de gran qualitat
arquitectònica com el portal d’entrada a la lliça. Es tracta d'una de les masies importants de la
plana de Vic. La seva preservació i conservació són importants pel manteniment del patrimoni
arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel manteniment de les estructures socials i
econòmiques, en sòl rural, del municipi.

Elements:

Cal destacar la portalada de la lliça amb la biga de fusta corbada i la petita coberta

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Fontarnau
Grau de coherència:

H 007 M09
si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran les obertures emmarcades amb pedra tallada, els arcs i el portal adovellat,
l'entrada de la lliça.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb els camps de conreu

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

Mas Fontarnau

H 007 M09
AE39

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

Fontarnau

Ús actual
Ús originari

Camps de conreu
Assentament

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc d'expoli
material a la col·lecció de
Josep Sala.

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Mas Fontarnau
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Àrea d'expectativa arqueològica
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
L'entorn del mas Fontarnau està format per un terreny conformat per margues eocèniques i sediment de terres
grises.La part alta, on el Sr. J. Sala ha realitzat prospeccions, està coberta per sotabosc. Actualment encara hi
apareixen ceràmiques grolleres fetes a mà i ceràmiquesgrises fetes a torn. Segons el Sr. Serra, durant les seves
prospeccions. A la zona coneguda entre el mas Fontarnau i la Carrera, si bé no tenen perquè formar part del mateix
jaciment. El mas també conserva elements d'interès arqueològi, si bé no s'ha realitzat cap excavació ni intervenció.
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

Mas Fontarnau

H 007 M09

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::

MOLAS, MD (1982). Els ausetans i la ciutat d'Ausa. Vic p.102.
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-214

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

Denominació

Codi de classificació

La Talleda

H 007 M10

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 434404
Y= 4638426

Dades Cadastrals:

002004100DG33G

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes

Altres noms:

La Taieda

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24686
Ambiental
BIPCC
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c
En desús

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

362 m2

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

Denominació

Codi de classificació

La Talleda

H 007 M10
M41

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Molt dolent

Època moderna (Segles XVll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Ubicada a l'extrem oest del terme municipal de Vic. Situada dalt del serrat de la Talleda.
L'edificació està envoltada de vegetació abundant, arbrat dispers i prat, integrada en un entorn
paisatgístic i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta basilical tipus 2H, orientada a llevant, on hi ha un portal rectangular amb una llinda de roure. El cos
central consta de planta baixa i un pis, amb coberta de teula àrab i dues vessants.
Annexionat a la part esquerra de la casa hi ha un altre cos que es troba semi ensorrat. Cal remarcar unes bigues de
roure balcades que devien formar un antic portal. És construïda amb pedra i a la barbacana hi ha unes grosses lloses.
La teulada de la part dreta es troba ensorrada. L'interior manté l'estructura típica de casa pairal amb molts dels antics
elements que darrerament s'han perdut. A la part posterior hi ha una cisterna.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i amb obertures agrupades marcant eixos verticals i emmarcada amb pedra tallada. El volum
elevat domina per sobre de la composició de la façana principal, orientada a sud. El coronament era amb ràfec inclinat i
amb lloses de pedra. L'acabat és de pedra tosca vista.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Antic mas situat a la serra de la Talleda que llinda amb el terme de Muntanyola. Entre els
firmants de l'acta de dotació del temple parroquial de Sentfores hi consta la Talleda.

Arqueologia:

Veure l'àmbit corresponent
Veure fitxa de subsòl

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L’edifici és l’exemple més pur de la masia basilical tipus 2H i una mostra del sistema constructiu i
d’ús de materials i elements arquitectònics. Es tracta de les ruïnes d’una antiga masia. La seva
rehabilitació, consolidació i conservació són importants pel manteniment del patrimoni històric i
arquitectònic de la zona. També per la recuperació de les estructures socials i econòmiques del
sòl rural del minicipi.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

La Talleda

H 007 M10
Consolidació
Reconstrucció

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el material, el volum, la textura, el cromatisme i els
elements arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es podrà reconstruir considerant com a sostre edificat el que tenia la construcció originària. Si
aquesta es desconeix, es podrà reconstruir la mateixa volumetria que aquella que
documentalment es pugui provar que existia en origen. En el supòsit que documentalment
tampoc es pugui acreditar, es permetrà la reconstrucció a partir del croquis de la fitxa
desenvolupada en planta baixa i el punt més alt de la teulada no podrà passar de 4m. I el seu
pendent no podrà sobrepassar el 32%.

Entorn de protecció:

Regulades en de les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb la vegetació

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

La Talleda

H 007 M10

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

Mas Fontarnau (Sentfores)

Ús actual
Ús originari

Masia
Varis

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible

Mas el Galí i Sant Joan del Galí
Mas Fontarnau Sentfores, s/n

Estat de conservació:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà Baix imperi, 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
Descripció de bé:

Descripció específica:
Conjunt arquitectònic de gran interès que inclou la capella de Santa Margarida. Preserva una capella originària dels
segles XII-XIII. Al segle XV eren ruines, es reforma totalment el 1782 i el 1876 s'hi afegeix la sagristia. Segons
Pladelasala 1954 es podria assimilar a l'antiga Santa Cecília de Sallifras que esmenten els documents. Tot i que la
casa no es troba en el nucli urbà de Vic, les possiblitats arqueològiques de l'entorn, i la necessària renovació del
sector agrícola a la comarca, que mena a l'edificació de noves estructures i granges, fa necessari el coneixement de
l'existència d'aquestes restes per donar-los la protecció necessària. Carretera de Vic a Avinyó a 80 m de la sortida
de la Guixa, trencant a mà esquerra. El mas es troba sobre can Peric i el Pla de la Carrera, a 830 m del Castell de
Senfores. El febrer de 2016 es realitzà una intervenció arqueològica a la finca Fontarnau centrada en l’obertura de
dues cales que se situaren properes a un dipòsit per emmagatzemar purins, construït poc abans. L’excavació
registrà un estrat format per terres sense cap interès arqueològic. A la carta arqueològica hi consta: "Lloc d'habitació
amb estructures. Presència de ceràmica comuna, restes arqueològiques en superfície en els terrenys que envolten
el mas Fontarnau. Cronologia d'època romana i medieval.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

PLANIMETRIA

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

Denominació

La Talleda

Codi de classificació

H 007 M10

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Aplicar la legislació vigent.

Criteris d'intervenció:
Entorn immediat

Informació complementària::

"A.A.V.V. (1990). Carta Arqueològica de Catalunya. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, IPAC2754.
CRUELLS, W.; BUXO, MD. MOLIST, (1986). Inventari del Patrimoni arqueològic. Osona inedit. MOLES, MD. (1975).
La comarca de Osona: problemática de su iberización y proceso de romanización a través de su carta arqueológica.
MOLAS, MD. (1982). Els Ausetans i la ciutat d'Ausa . Vic .Patronat d'Estudis ausonencs. PLADESALA, A. (1984). La
parròquia de Sentfores. A Ausa V. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia
Urbana de Vic. Fitxa n. 105. SURINYACH, M. (1986). Pla especial de protecció arquitectònica i natural de Vic.
Sector Fora muralles. Barcelona C-231, 332 i C-263, 364." DIAZ CARVAJAL, A. 2016. Informe dels treballs
arqueològics a la Granja Fontarnau de Sentfores. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

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

Denominació

Codi de classificació

La Miranda

H 007 M11

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 434562
Y= 4638145

Dades Cadastrals:

002005500DG33G

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24674
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2c
Habitatge, turisme rural i
ramaderia equina

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

360 m2

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

Denominació

Codi de classificació

La Miranda

H 007 M11
M42

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Ubicada a l'extrem oest del terme municipal de Vic, situada a l'extrem sud de la Talleda. La casa
es troba envoltada de jardí, bosc i prats, integrada en un entorn paisatgístic i amb visibilitat.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta basilical amb el cos central cobert a dues vessants i els laterals a tres. La façana principal es troba
orientada a migdia, en la que a la part esquerra hi ha un cos afegit amb arc rebaixat a la planta baixa i a la part superior
s'hi obre una galeria. A la part posterior, amb vistes a tota la plana, hi ha un cos de porxos i un gran balcó sostingut per
pilars de pedra.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, algunes d'elles són amb pedra; d'altres arrebossades i pintades i decoracions amb ceràmica
vernissada. La façana principal està dominada pel volum elevat central i obertures agrupades marcant eixos verticals.
L’eix central el formen el portal d’arc rebaixat amb rajol ceràmic, un balcó i una gran obertura formada per tres arcs de
mig punt. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls de biga i rajol ceràmic. Els emmarcaments de les obertures són
d'obra vista ceràmica.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Es tracta d'una edificació de principis de segle. La seva preservació i conservació són importants
pel manteniment del patrimoni arquitectònic i històric de la zona. També per la conservació de
les estructures socials, econòmiques, rurals i agrícoles del municipi.

Elements:

Cal destacar el volum de l'eix central de la façana principal amb els tres arcs a l'última planta. És
el tret caractarístic que la dota de caràcter.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

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

Denominació

Codi de classificació

La Miranda

H 007 M11

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de les façanes, les obertures amb arc de mig punt, les baranes de
forja, els emmarcaments d'obra vista i la galeria.

Entorn de protecció:

Regulades en de les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la relació amb la vegetació i l'espai buit previ de davant de la façana principal

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

Can Boules i Can Ros

H 007 M12

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435921
Y= 4640480

Dades Cadastrals:

001607400DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot
entendre sense una relació directe del seu entorn
immediat, en el que, al llarg del temps, ha anat establint
una xarxa de camins estructuradora del territori. Fruit
d’aquesta relació i dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert
aquelles edificacions, i altres elements com ponts, fonts,
creus de terme... que han permès desenvolupar els
treballs del camp, les pastures, les hortes, l’explotació de
boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08505
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

673 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Can Boules i Can Ros

H 007 M12

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
Davant d'una nova intervenció en la fusteries, caldria utilitzar fusteries de fusta molt més
coherents amb la tipologia constructiva de les masies i amb l'entorn paisatgístic.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els emmarcaments de pedra i les llindes de fusta, es conservarà també la
composició de la façana principal.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, i respectar la relació de l'espai immediat de l'edificació previ a
l'accés del conjunt.

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

Can Boules i Can Ros

H 007 M12
M43

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1850
Època contemporània Segles XlX

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al pla de la Guixa, molt a prop del nucli urbà de Sentfores. L'edificació està envoltada
de jardí, arbrat dispers i camps de conreu, integrada en un entorn paisatgístic planer i amb
visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de dos volums de planta rectangular adossats longitudinalment de la mateixa tipologia, amb una ampliació
adossada a banda i banda, en forma de porxo i una ampliació posterior en cadascú.
El conjunt de can Boules i can Ros: Can Boules es situa al nord est i Can Ros al sud oest. Les dues edificacions
originàries corresponen a la tipologia 1B* de planta rectangular, amb una ampliació amb porxo, a la façana oest i una
altra a la façana nord i sud respectivament. Consten de planta baixa i planta primera i coberta de teula àrab, de dos
vessants amb el carener paral·lel a la façana principal.
Les ampliacions són de planta baixa i l'ampliació lateral a l'oest consta de planta baixa amb el carener situat a la
mateixa posició i coberta de les mateixes característiques. Aquest té un porxo donant a la façana principal.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes amb pedra, recentment reformades, amb la part inferior sense arrebossar i la part superior
arrebossada. El coronament és amb ràfec amb colls vistos de fusta i filades de rajol ceràmic. La façana principal tenia
una composició respecte eixos verticals, tot i que després de la reforma, s'ha vist alterada. Emmarcaments amb
pedra tallada i llindes de fusta. Tancaments amb alumini.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
La casa és interessant com a testimoni de les masies del tipus 1B. Té la característica de que
són dos habitatges enganxats. Es tracta d'una casa força antiga la preservació i conservació
de la qual és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic vernacular i històric de la
zona. També pel control del medi , així com per a la conservació de les estructures socials, en
sòl rural, de la zona.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen
com una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Cal Canonge

H 007 M13

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea del Pujolar

Coordenades UTM:

X= 435263
Y= 4639816

Dades Cadastrals:

000107000DG33H

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Sense ús

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot
entendre sense una relació directe del seu entorn
immediat, en el que, al llarg del temps, ha anat establint
una xarxa de camins estructuradora del territori. Fruit
d’aquesta relació i dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert
aquelles edificacions, i altres elements com ponts, fonts,
creus de terme... que han permès desenvolupar els
treballs del camp, les pastures, les hortes, l’explotació de
boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

256 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Cal Canonge

H 007 M13
M44

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al vessant sud del turó de l'antic castell de Sentfores. L'edificació està envoltada
d'arbrat i vegetació dispersa, i integrada en un entorn paisatgístic amb visibilitat.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un volum format per un cos de planta rectangular amb una gran ampliació longitudinal que forma part del
cos principal i annexes als laterals longitudinalment. A més, també hi ha dos annexes al nord de la finca.
L'edificació originària correspon a la tipologia 1A* de planta rectangular amb una ampliació per la façana est que dobla
el volum construït. Consta de planta baixa i planta primera i coberta de teula àrab, de dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana principal.
Les construccions annexes adossades a a cada cantó són de planta baixa. Tenen les mateixes característiques
constructives, amb fàbrica de maçoneria, arrebossada i coberta de teula àrab i cada cos amb un sol pendent.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes sense cap intenció de composició evident en la disposició de les obertures, i la fàbrica és de
pedra sense arrebossar. El coronament és amb ràfec inclinat i amb colls vistos.
Respecte les obertures, el portal és amb llinda de fusta i brancals de pedra i també hi ha dues finestres amb llinda,
brancals i ampit de pedra. L’ampliació lateral ofereix a la façana principal una eixida protegida per una barana.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En elaboració

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
La casa és interessant com a testimoni de les masies tipus 1A. Ha estat ampliada pel cantó
est i s’hi han afegit petites construccions. Es tracta d'una antiga construcció la preservació i
conservació de la qual és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic vernacular i
històric de la zona. També pel control del medi agrícola i forestal, així com per la conservació
de les estructures socials de la zona.

Elements:

Cal destacar l'eixida de l'ampliació que sense seguir cap intenció composictiva, dota al conjunt
de carácter singular.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen
com una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Cal Canonge

H 007 M13

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els elements de pedra de les obertures.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, i respectar l'espai immediat de l'edificació previ a l'accés de la
Masia.

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

Subsòl: L'ARGEMÍ

H 008 C01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 434870
Y= 4642777

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

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
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

C02.8 - O08.8

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: L'ARGEMÍ

H 008 C01
JA77

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

l'Argemí

Ús actual
Ús originari

Vial carretera
Emmagatzematge d'excedent
agrícola

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Codex, empresa d'arqueologia

Estat de conservació:

Cobert parcialment

convergència de les carreteres C-25D i C-154
45 cm

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni sociocultural-etnològic
Jaciments arqueològics
Inventari
10603
Documental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Bronze inicial

Descripció de bé:

Descripció específica:
El seguiment arqueològic efectuat en el decurs de les obres de desdoblament de l’Eix Transversal ha permès la
localització i l’excavació d’un assentament a l’aire lliure de l’Edat del Bronze, concretament del Bronze Inicial (C.
2350-1300 CAL ANE). Aquest es trobava emplaçat en un lloc estratègic, és a dir, a la part superior, o vessant
assolellada, d’una petita elevació del terreny, des d’on es dominava un ampli territori. A més, es situava en uns
terrenys molt fèrtils per a la pràctica agrícola i amb diversos cursos d’aigua propers. L’objectiu principal o originari
de les estructures documentades era l’emmagatzematge de l’excedent agrícola. Un cop van deixar de complir el seu
ús primari, la major part de les fosses es van destinar a l’abocament d’escombraries o residus produïts per les
activitats de caràcter domèstic. Juntament amb els sediments s’han exhumat fragments ceràmics, restes
faunístiques, molins de vaivé, peces d’indústria lítica i elements d’argila cuita o cremada. Aquestes evidències, que
ens indicarien que la zona d’hàbitat o domèstica es situava molt a prop, es relacionen directament amb el
processament, rebost i consum d’aliments agrícoles i ramaders procedents d’un àmbit domèstic de caràcter familiar.
En els treballs de prospecció també es van documentar diversos punts amb ceràmica prehistòrica del Bronze Inicial
en superfície detectant, també, una cubeta. No obstant, no hi havien estructures associades i es tractaria de
trobades aïllades.
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

Subsòl: L'ARGEMÍ

H 008 C01

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::

ARDIACA, J.; HINOJO, E. (2011). Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al desdoblament de l'Eix
Transversal. Carretera C-25. Tram: Sant Bartomeu del Grau-Gurb. PK 169+100 al PK 178+400 (Sant Bartomeu del
Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer, Vic - Osona)
HINOJO, E.; ARDIACA, J. (2012). "Primers resultats de la intervenció arqueològica al jaciment de l'Edat del Bronze
de l'Argemí (Vic, Osona)". II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central 2012. Vic, p.32-36.

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

Denominació

Codi de classificació

Font de la Teula

H 008 D01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 436073
Y= 4641367

Dades Cadastrals:

08299A0180005

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Font de la Teula

H 008 D01

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

Font de la teula
Prop del riu Méder

Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni ambiental-paisatgístic
Fonts i dolls
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:

Descripció:
Font situada al peu d'un mur de contenció de pedra, embeguda dins el mur sota un petit arc.
Les fonts amb un entorn natural han estat molt importants al llarg de la història de la ciutat de Vic on la presència de
l'aigua és constant. Són elements amb gran càrrega de significat i tenen un valor històric, social i testimonial.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, rehabilitació i millora

Criteris d'intervenció:
S'ha de mantenir l'entorn de protecció de la font
No es permetrà cap mena d'actuació en l'espai físic de l'entorn de la font que comprometi la seva condició actual.

Informació complementària::

Fo18

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de l'Ermengol

H 008 E01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 434654
Y= 4642326

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de l'Ermengol

H 008 E01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de l'Ermengol
Àrea de Sant Joan del Galí

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó de l'Ermengol es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN16

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

Denominació

Codi de classificació

Turó del Ferrer

H 008 E02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 435365
Y= 4641560

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó del Ferrer

H 008 E02

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de l'Ermengol
Àrea de Sant Joan del Galí

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El Turó de l'Ermengol es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN16

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

Denominació

Codi de classificació

Collet de Gatillpa

H 008 E03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 435745
Y= 4641820

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Collet de Gatillpa

H 008 E03

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Collet de Gatllipa
Àrea de Sant Joan del Galí

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El Collet de Gatllipa es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que caracteritzen
la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN18

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de Puigdases

H 008 E04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 436015
Y= 4641952

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Turó de Puigdases

H 008 E04

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de Puigdases
Àrea de Sant Joan del Galí

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó de Puigdases es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

ZN19

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Ramon

H 008 ER1

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de Sant Joan del Galí
. SANT RAMON DE DALT
X= 435295
Y= 4642085

Dades Cadastrals:

08299A00300058

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
24682
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

-

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Ramon

H 008 ER1
ER08

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Eclectisisme

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religiós
Regular

Època contemporània Segles XlX

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn paisatgístic lleugerament elevat i amb visibilitat
extensa.

DESCRIPCIÓ:

La capella és nau única d'absis de planta semicircular peraltada i amb façana orientada a llevant. La coberta és de dues
vessants de teula àrab i amb un coronament tipus ràfec acornisat amb peces de ceràmica, i cornisa a la façana principal

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana és simètrica respecte a un eix central, amb elements neogòtics i neoromànics i un campanar d'espadanya.
Les façanes estan acabades amb arrebossats amb algun element de pedra, ornaments i motllures d'obra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Capella adscrita a les propietats de Sant Ramon, construïda arrel de la prometença feta pels
antics propietaris, Srs. Conill, que varen vendre el mas i les terres, conservant tan sols la
capella.
A l'interior hi ha nombrosos exvots.

Arqueologia:

Veure àmbit corresponent

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Valor històric - artístic
L'edifici és un testimoni de les petites capelles del terme.

Elements:

El petit "altiplà" del voltant de l'ermita junt amb els arbres que l'envolten generen un petit espai
previ a l'accés de l'ermita.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat, la seva integració i la seva situació, que juntament amb les altres
ermites i masies, actuen com una xarxa de fites, que reforcen les antigues vies de comunicació i
doten de significat històric al paisatge.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la

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

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Ramon

H 008 ER1

textura, el cromatisme i l'estructuració funcional general.
Entorn de protecció:
Usos permesos:
Usos prohibits:

Entorn: S'ha de mantenir la visibilitat de l'edifici i l'espai del voltant amb els arbres i vegetació
natural

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

Denominació

Codi de classificació

El Bosch

H 008 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 434642
Y= 4643081

Dades Cadastrals:

002005400DG34C

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24663
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

304 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Bosch

H 008 M01
M45

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Estructures existents
Regular

Època contemporània Segles XlX
Conserva vestigis anteriors

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada a l’extrem oest del terme municipal de Vic, sobre un turó, l'edificaació està envoltada de
jardí, arbrat, vegetació dispersa i camps de conreu, integrada en un entorn paisatgístic i amb
visibilitat extensa. Per sota el turó hi transcorre el torrent del Bosch.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular tipus 3I, coberta amb teula àrab a quatre vessants. Consta de planta baixa i dos pisos. La
façana és orientada a migdia, i al centre s'hi obre un portal d'arc deprimit.
A la part dreta, adossat al mas, hi ha un cos de galeries de planta baixa i pis. Al pis superior s'hi obren arcades.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, de quals la principal és simètrica i té les obertures agrupades sobre tres eixos verticals. Les
obertures verticals tenen la típica gradació. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls vistos de fusta i rajola
ceràmica.
Les façanes són amb pedra i les cantonades pedra ben escairada amb els emmarcaments de les obertures principals
amb pedra tallada; algunes no principals són amb maó. El portal principal és un arc rebaixat amb dovelles i brancals de
pedra.
La construcció adossada a l'est s'allarga en dos cossos, de cap a cap de la façana. El primer disposa d’una galeria amb
arcs campanells amb façanes de pedra i el segon cos està arrebossat i pintat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Aquest mas reemplaçà l'antiga domus o casa forta coneguda per Montalegre, documentada als
segles XII i XIV. Als fogatges de 1553 de la quadra de Sant Joan de Riuprimer hi trobem
registrat a Luis Montalegre. A la part esquerre de la façana, damunt un turonet de margues
blavoses, es conserven encara les parets de l'antiga masia, en un lloc privilegiat i avui destinada
a corrals.
La quadra de Sant Joan de Galí, a la qual pertanyia el mas, era una de les antigues quadres
independents que s'uní al segle X a la confederació de Quadres Unides d'Osona. Fou
independent políticament fins al 1840, quan s'uní a Sentfores. Religiosament depenia de Santa
Eulàlia de Riuprimer.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és una mostra destacable de la tipologia 3 i és molt interessant per la puresa de volum,
la composició de la façana principal, la qualitat de la construcció, la definició dels elements
arquitectònics i el possible valor històric. Es tracta d'una masia noble del municipi. La seva
preservació i conservació és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i
històric de la zona. També pel manteniment de les estructures socials rurals del municipi.

Elements:

Cal destacar els vestigis de la domus o casa fortificada, els arcs de la galeria del cos adossat i el

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

Denominació

Codi de classificació

El Bosch

H 008 M01
rec, que doten, respectivament, de pes històric, de singularitat i contextualitzen l'activitat o forma
d'habitar.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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 material, el volum, la textura, el cromatisme i els
elements arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica. La
construcció adossada a la façana de llevant tindrà la mateixa protecció que el cos de l'edifici
principal.
Es conservaran la composició de les façanes, els elements de pedra de les obertures, les
cadenes cantoneres de pedra, els emmarcaments de maó, l'arc de dovelles de pedra, la galeria
amb arcs i l'arc rodó de pedra de la pallissa.

Entorn de protecció:

Regulades en de les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visiblitat i la relació amb l'espai previ de la masia i l'arbrat i conreu pròxim, i
també amb el rec.

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

Casanova del Galí

H 008 M02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de Sant Joan del Galí
CTRA PRATS DE LLUÇANÈS
X= 434013
Y= 4642704

Dades Cadastrals:

002005039DG34C

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

572 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Casanova del Galí

H 008 M02
M46

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al pla Sant Joan del Galí, l'entorn de l'edificació està ajardinat envoltada d'arbrat,
vegetació i camps camps de conreu, integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat
extensa. A prop hi transcorre la riera de Sant Joan del Galí.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos de planta rectangular amb un conjunt d'annexes adossats a la façana nord, est i oest. El cos de l'oest
s'allarga cap al sud tot tancant una lliça d’entrada.
L'edificació originària correspon a la tipologia 1D*, de planta rectangular amb tancament de lliça. Consta de planta baixa,
planta primera i golfes i coberta de teula àrab, de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal. Ha estat
reformada recentment.
Una ampliació a la façana est de planta baixa i planta primera, formant un porxo, amb pilars d'obra vista i coberta de
teula àrab de dos vessants amb el carener paral.lel al del cos principal. A l'altra extrem, a la façana oest, hi ha una
construcció de planta baixa i planta primera que sobresurt ortogonalment a la façana principal, de pedra i amb obertures
amb llinda de pedra i emmarcaments de maó i coberta de teula àrab amb un sol pendent. Tancant aquest, hi ha un
cobert amb tancament de lliça que inclou un portal d’entrada. A més, hi ha diverses construccions de planta baixa
adossades seguint la resta del perímetre de la casa que s’uneixen als annexes principals pel nord.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i arrebossades i pintades. Les obertures estan disposades sobre eixos verticals a la façana
principal, i amb emmarcaments amb llinda de fusta. El portal d'entrada és un arc rebaixat, amb dovelles i brancals de
pedra. Respecte el coronament és amb ràfec amb plaques de ciment pintades.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Per analogia amb altres edificacions, podria ser del segle XVIII.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
És una mostra interessant del tipus 1D i un exemple de la culminació de l’ampliació i les
construccions annexes formant la lliça. Es tracta d'una masia força antiga, la preservació i
conservació de la qual són importants pel manteniment del patrimoni arquitectònic i històric de la
zona. També pel control del medi, així com per la conservació de les estructures socials i
econòmiques, en sòl rural, de la zona.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la seva relació amb el conjunt del Galí, el torrent i la carretera de Prats de
Lluçanès, pas històric entre dos turons, que segurament té a veure amb l'origen de
l'assentament.

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

Denominació

Codi de classificació

Casanova del Galí
Grau de coherència:

H 008 M02
si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Rehabilitació o millora
Consolidació
En cas que es torni a intervenir a la coberta, s'hauria de recuperar el ràfec inclinat amb biguetes
o colls de fusta, molt més coherent amb la tipologia constructiva, tan a nivell de paisatge com en
relació a la materialitat.

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de la façana principal, els elements de pedra de les obertures i la
tanca i formació de la lliça.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la relació amb el Galí, i amb l'entorn immediat de camps i torrent.

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

El Galí

H 008 M03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de Sant Joan del Galí
CTRA PRATS DE LLUÇANÈS
X= 434463
Y= 4642635

Dades Cadastrals:

08299A00300072

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P, Torre: PB+4P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36410
Conservació
Torre Vella: BCIN. 1403-MH
Veure fitxa d'elements singulars,
subsòl i elements naturals

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge i religiós

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

Varies edificacions
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions barroques
Època medieval Baixa Edat Mitjana (Segles Xlll - XV)

Explotació agropecuària
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al pla Sant Joan del Galí i sota els vessants oest d’un serrat. És una edificació que
forma part d'un conjunt d'edificacions, amb jardí, arbrat i vegetació dispersa, camps de conreu i
petit bosc de ribera en entorn immediat. A prop hi transcorre la riera de Sant Joan del Galí.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular tipus 2F, amb coberta de teula àrab de dues vessants i carener perpendicular a la façana
principal.
En el cos principal s'hi adhereix una torre de defensa i altres construccions annexes, que juntament amb un mur acaben
configuran la lliça.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, de pedra, amb algunes obertures emmarcades amb pedra tallada i d'altres amb llinda de fusta
sense emmarcar. La porta principal és de brancals de pedra i arc rebaixat de pedra. El volum de la casa i la torre de
defensa domina per damunt de la composició de les façanes. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls de fusta i
lloses de pedra a la torre.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

El conjunt de Sant Joan de Riuprimer o del Galí troba orígens de l'època romànica però s'hi han
fet modificacions al llarg dels segles, com demostren les llindes barroques.
Tot el sector té com a centre l'església de Sant Joan, que ja existia l'any 1003. Era una de les
antigues quadres d'Osona, que s'uní d'ençà del segle XV a la confederació de quadres unides
d'Osona, regides per un sol batlle. Fou independent políticament fins que al 1840 s'uní a
Sentfores, en canvi religiosament depenia de Santa Eulàlia de Riuprimer, de la qual n'era
sufragània des del segle XIV.
Cal remarcar, la torre de defensa que conserva el mas la qual és un dels exemplars més
importants de la comarca.

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
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El conjunt és molt interessant perquè s'ajunten valors tipològics de la masia amb valors històrics
que es fan evidents en alguns elements arquitectònics, sobretot en la torre de defensa, que
podria ser d'estil romànic. El conjunt de la masia és inseparable, tant formalment com
històricament, de l'antiga parròquia de Sant Joan del Galí. Es tracta d'una de les masies
importants de la plana de Vic. La seva preservació i conservació és important pel manteniment
del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel manteniment de les
estructures socials rurals del municipi.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la força del conjunt i la seva visibilitat en el paisatge, que actua com una autèntica
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fita i dota de significat històric al paisatge.
Cal destacar la relació del conjunt amb la carretera de Prats de Lluçanès que històricament
actuava com una porta entre dos turons.

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 material, el volum, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició volumètrica de les edificacions, la composició de les façanes
principals, els emmarcats de pedra de les obertures, els elements arquitectònics singulars.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM. Es recomana d'investigar els possibles
valors arqueològics o històrics del conjunt abans de fer-hi qualsevol reforma.
S'ha de manternir la visibilitat, la relació entre totes les parts del conjunt i amb els camps de
conreu immediat

Usos permesos:

Segons normativa POUM
Per les seves característiques el conjunt admet un total de 6 habitatges. El conjunt admet l'ús

Usos prohibits:

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

Ermita de Sant Joan del Galí
Àrea de Sant Joan del Galí
Obra popular
Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
24680
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
L'ermita, inicialment anomenada, de Sant Joan de Riuprimer, malgrat tenir els seus orígens al segle XI, no conserva
cap element de l'antic temple romànic, ja que va patir varies reformes, la més important en vers el 1697. L'església
ja existia al 1003 i fou considerada independent dels segles XII al XIV, per unir-se més tard com a sufragània de
Santa Eulàlia de Riuprimer. Fou l'església parroquial de la quadra de Sant Joan de Galí, políticament autònoma fins
que al 1840 s'uní amb Sentfores.
Descripció:
La capella és de nau única amb la capçalera sense absis. Al mur nord de la nau hi ha una capella lateral adossada
amb un campanar de torre que li fa d'espona, de planta quadrada, cobert a dues vessants i amb una finestra d'arc
de mig punt a cada costat. El portal d'entrada és orientat a migdia. Als peus del temple s'hi obren finestres. L'interior
és cobert amb volta quatripartita decorada amb blanc i gris. També hi ha una imatge de Sant Joan i alguna pintura
al fresc en molt mal estat.
Al davant del portal d'entrada hi ha un sarcòfag esculpit amb baix relleus amb elements florals i unes construccions
de tipus defensiu que recorden mas Galí. Construïda amb pedra vista. L'estat de conservació és bo.
L'edificació té interès històric i és una peça que engloba diferents estils i elements arquitectònics de gran qualitat. A
més a més és un testimoni de les petites capelles del terme que confirguren una xarxa a nivell paisatgístic al que el
doten de valor i significat històric.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, convervació i restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior i interior: S'ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme.
No s'hi permetrà cap mena d'actuació fins que no s'hagi fet un estudi complet del monument.
Entorn: S'ha de mantenir la visibilitat que té el conjunt i l'espai lliure de l'entorn.

Informació complementària::

Documentació: Gran geografia comarcal de Catalunya. A. Pladevall, pàg. 77 Osona.
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

El Corral o Sant Miquel del Galí
Àrea de Sant Joan del Galí
Arquitectura tradicional
Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36412
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Al relleu de Sant Jordi de la façana nord hi ha la inscripció 1635 i a la mateixa façana hi ha una llinda amb la
inscripció 1636 i la reixa que dóna a l'entrada principal té la inscripció 1853.

Descripció:
Es tracta d'una gran masia de planta basilical, tipus 1D, amb coberta de teula àrab amb doble vessant. El
coronament és un ràfec amb teules i peces ceràmiques. Consta de planta baixa, pis i golfes.
A la façana de migida es marquen eixos verticals i les altres no tenen cap ordenació específica. La porta d'entrada
és un arc adovellat de mig punt. Algunes obertures també estan emmarcades amb llindes i brancals de pedra
picada.
Cal destacar tots els de pedra tallada, una relleu de Sant Jordi a la façana nord i el portal d'entrada amb la reixa.
L'edificació té interès històric i és una peça que engloba diferents estils i elements arquitectònics de gran qualitat.
És molt interessant pel volum que defineix el cos principal que és una mostra del tipus 1D, també pels elements
arquitectònics utilitzats i pels possibles valors històrics i el conjunt que forma amb Sant Joan del Galí.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura i el cromatisme i tots els elements arquitectònics definits
i s'ha de respectar la formalització arquitectònica de llevant i ponent.
Entorn: S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat, amb els conreus i amb el conjunt de Sant
Joan del Galí.

Informació complementària::

Gran geografia comarcal de Catalunya. A. Pladevall, pàg. 77 Osona.
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:
Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

El molí del Galí
Àrea de Sant Joan del Galí. Ctra. Prats
Arquitectura popular
Es desconeix
Bo

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1700

Descripció:
Masia envoltada per un jardí, arbrat i vegetació dispersa, camps de conreu i petit bosc de ribera en entorn immediat.
Es situa en una zona agrícola i forestal en àrea circumdant.
L'edificació originària correspon a la tipologia 2H* de planta irregular amb una ampliació ortogonal adossada a la
façana sud. Consta de planta baixa, planta primera i golfes i coberta de teula àrab, de dos vessants, amb el carener
perpendicular a la façana principal. Ha estat reformada recentment, tot mantenint la seva estructura i elements
arquitectònics originals.
Les façanes són planes i s'ordenen les obertures marcant eixos veritcals en la façana principal, tot i que s'ha obert
una nova obertura a la façana principal. El coronament antigament era amb ràfec inclinat de colls vistos i biguetes
transversals, actualments s'ha substituit per plaques de ciment acolorit. Les façanes són amb pedra i tàpia amb
alguna part arrebossada i pintada i els emmarcaments són amb pedra tallada o llindes de fusta.
Conjunt interessant com a testimoni de les masies tipus 2 H que han començat a ser ampliades amb construccions
annexes. Es tracta d'un antic molí, ara en desús. La seva preservació i conservació és important pel manteniment
del patrimoni arquitectònic vernacular i històric de la zona. També pel control del medi, així com per la conservació
de les estructures socials, en sòl rural, de la zona.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

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

Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura i el cromatisme i tots els elements arquitectònics definits
i s'ha de respectar la formalització arquitectònica de llevant i ponent.
Entorn: S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat, amb els camps de conreu, amb la riera de
Sant Joan del Galí i amb el conjunt del Galí

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

La Torre del Galí o Torre Vella
Àrea de Sant Joan del Galí
Sense Estil
Es desconeix
Regular

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Monuments històrics
BCIN
1578; BCIN-1403 MH
Integral

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
El sector de Sant Joan de Riuprimer o del Galí té com a centre l'església de Sant Joan. Era una de les antigues
quadres d'Osona, que s'uní d'ençà del segle XV a la confederació de quadres unides d'Osona, regides per un sol
batlle. Fou independent políticament fins que al 1840 s'uní a Sentfores, en canvi religiosament depenia de Santa
Eulàlia de Riuprimer, de la qual n'era sufragània des del segle XIV.
Descripció:
Masia abandonada. És una edificació que presenta diferents etapes constructives. Sembla ser que es va construir a
partir d'una torre de planta quadrada, la qual consta de quatre pisos i es coberta a dos vessants. Al pis superior s'hi
obren tres badius a cada costat per bé que es troben tapiats. A aquesta part s'uneix un cos cobert a una única
vessant i que comunica amb una altra construcció a través d'un pont. Formant angle recte amb aquest cos i la torre
s'hi afegeix un altre cos el qual té l'estructura típica de masia: planta rectangular, coberta a dues vessants i el
carener perpendicular a la façana. Aquesta construcció és de tàpia i es troba força deteriorada.
Hi ha un mur que tanca aquestes dependències i la lliça. L'estat de conservació és bo ja que s'ha restaurat.
Cal remarcar, la torre de defensa que conserva el mas, la qual és un dels exemplars més especteculars de la
comarca.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restaruació

Criteris d'intervenció:
Exterior: S'ha de mantenir el material, el volum, la textura, el cromatisme i els elements arquitectònics definits, i s'ha
de respectar la formalització arquitectònica.
Entorn: S'ha de mantenir la visibilitat de la torre

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

El Galí

Ús actual
Ús originari

Particular
masia

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
No excavat

Estat de conservació:

Conservat integrament

Mas el Galí s/n
Desconegut

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

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:
Es tracta d’una casa pairal, una torre de defensa i diferents construccions annexes. És una casa de planta baixa i un
pis, una torre de defensa i diferents construccions annexes. Ràfec de la torre fet de lloses. El conjunt de l’edifici és
romànic, amb moltes remodelacions posteriors i amb llindes barroques. Creiem que és absolutament necessari
sobretot a causa de la torre de defensa, i del lloc on aquesta està situada. El Galí es troba al peu de l’actual
carretera de Prats, i és la primera construcció que es troba en territori de la Plana per aquest cantó. Per tant, la torre
de defensa té força a veure amb la xarxa viària i defensiva al voltant de Vic en època medieval Pel fet que aquesta
via de comunicació sembla remuntar-se força més enllà de l’època del romànic, és possible que l’edifici proporcioni
molta informació històrica sobre els primers moments de l’edat mitjana, i fins i tot, potser, sobre l’època romana.
Caldria tanmateix realitzar la intervenció arqueològica per tal de verificar o desmentir aquestes possibles hipòtesis.
El sector de Sant Joan de Riuprimer o del Galí té com a centre l'església de Sant Joan. Era una de les antigues
quadres d'Osona, que s'uní d'ençà del segle XV a la confederació de quadres unides d'Osona, regides per un sol
batlle. Fou independent políticament fins que al 1840 s'uní a Sentfores, en canvi religiosament depenia de Santa
Eulàlia de Riuprimer, de la qual n'era sufragània des del segle XIV. Cal remarcar, la torre de defensa que conserva
el mas la qual és un dels exemplars més bonics de la comarca. Edifici civil. Masia actualment reformada. És una
edificació que presenta diferents etapes constructives. Sembla ser que es va construir a partir d'una torre de planta
quadrada, la qual consta de quatre pisos i es coberta a dos vessants. Al pis superior s'hi obren tres badius a cada
costat per bé que es troben tapiats. A aquesta part s'uneix un cos cobert a una única vessant i que comunica amb
una altra construcció a través d'un pont. Formant angle recte amb aquest cos i la torre s'hi afegeix un altre cos el
qual té l'estructura típica de masia: planta rectangular, coberta a dues vessants i el carener perpendicular a la
façana. Aquesta construcció és de tàpia i es troba força deteriorada. Hi ha un mur que tanca aquestes
dependències i la lliça. L'església de Sant Joan del Galí ja existia l'any 1003. Moltes reformes posteriors, com la de
1697. De l'església romànica no en queda cap element visible. El sector de Sant Joan de Riuprimer o del Galí, a
l'oest del terme, té com a centre l'església de Sant Joan, situada prop de la carretera de Vic a Berga per Prats de
Lluçanès, de l'Eix Transversal, del mas del Galí, del qual ha rebut el nom modern. Era una de les antigues petites
quadres civils d'Osona, que s'uní d'ençà del segle XV a la confederació de les Quadres Unides, regides per un sol
batlle. Aquesta entitat es fusionà amb les terres de Sentfores el 1840 i aportà al municipi un singular apèndix
damunt el pla de Sant Sebastià. L'església de Sant Joan de Riuprimer es va renovar entorn del 1680, i es manté
amb culte. Prop de la seva porta d'entrada hi ha un antic sarcòfag molt ben treballat, del segle XIV, sense cap
inscripció. L'església existia ja el 1003, i fou considerada parròquia independent dels segles XII al XIV; després s'uní
com a sufragània a Santa Eulàlia de Riuprimer. De la primitiva església romànica no resta cap element visible. En
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canvi, a la casa vella del Galí, davant l'església, hi ha una torre quadrada de defensa que és un dels exemplars més
antics i vistents de la comarca. Sobre la demarcació de Sant Joan del Galí s'alça abruptament la muntanya dita de
Sant Sebastià, de 770 m d'altitud, coronada pel santuari o capella dedicada a aquest sant, al límit del municipi amb
el de Santa eulàlia de Riuprimer. Ja existia el 1520, però l'edifici actual, amb el seu campanar esvelt, data del segle
XVIII. És una capella de gran devoció a la comarca, erigida amb motiu d'una pesta; el 1705 hi tingué lloc la conjura
dels vigatans (entre els quals hi havia en Francesc Macià, Bac de Roda, i en Josep Moragues), que van autoritzar el
doctor vigatà Domingo Perera a signar el pacte de Gènova que decidí la vinguda a Catalunya de l'arxiduc Carles
d'Àustria, durant la guerra contra Felip V. Un monòlit modern recorda aquest fet.
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::

"PLADEVALL, A (1976). Gran geografia comarcal de Catalunya (Osona) p. 77. "PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.;
SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 102. SURINYACH, M (1985). Pla especial de
protecció del Patrimoni Arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles. Barcelona C-203. p.308." PUJADES, J.;
ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 148. SURINYACH, M. (1985).
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles. Barcelona C-261. p. 362."

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

Denominació

Codi de classificació

El Galí

H 008 M03
ZA84

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

Sant Joan del Galí

Ús actual
Ús originari

particular
religiós

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc de pèrdua parcial
No excavat

Estat de conservació:

Destruït parcialment

prop mas Galí
indeterminat

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Medieval Comtes de Barcelona, Medieval Consolidació Corona Aragó, Modern indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
L'església ja existia l'any 1003. Moltes reformes posteriors, com la de 1697. De l'església romànica no en queda cap
element visible i només una intervenció arqueològica pot ajudar a aportar informació al respecte. El sector de Sant
Joan de Riuprimer o del Galí, a l'oest del terme, té com a centre l'església de Sant Joan, situada prop de la carretera
de Vic a Berga per Prats de Lluçanès, de l'Eix Transversal, del mas del Galí, del qual ha rebut el nom modern. Era
una de les antigues petites quadres civils d'Osona, que s'uní d'ençà del segle XV a la confederació de les Quadres
Unides, regides per un sol batlle. Aquesta entitat es fusionà amb les terres de Sentfores el 1840 i aportà al municipi
un singular apèndix damunt el pla de Sant Sebastià. L'església de Sant Joan de Riuprimer es va renovar entorn del
1680, i es manté amb culte. Prop de la seva porta d'entrada hi ha un antic sarcòfag mol ben treballat, del segle XIV,
sense cap inscripció. L'església existia ja el 1003, i fou considerada parròquia independent dels segles XII al XIV;
després s'uní com a sufragània a Santa Eulàlia de Riuprimer. De la primitiva església romànica no resta cap
element visible. En canvi, a la casa vella del Galí, davant l'església, hi ha una torre quadrada de defensa que és un
dels exemplars més antics i vistents de la comarca. Sobre la demarcació de Sant Joan del Galí s'alça abruptament
la muntanya dita de Sant Sebastià, de 770 m d'altitud, coronada pel santuari o capella dedicada a aquest sant, al
límit del municipi amb el de Santa eulàlia de Riuprimer. Ja existia el 1520, però l'edifici actual, amb el seu campanar
esvelt, data del segle XVIII. És una capella de gran devoció a la comarca, erigida amb motiu d'una pesta; el 1705 h
tingué lloc la conjura dels vigatans (entre els quals hi havia en Francesc Macià, Bac de Roda, i en Josep Moragues),
que van autoritzar el doctor vigatà Domingo Perera a signar el pacte de Gènova que decidí la vinguda a Catalunya
de l'arxiduc Carles d'Àustria, durant la guerra contra Felip V. Un monòlit modern recorda aquest fet.
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

El Galí

H 008 M03

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::

PLADEVALL, A (1976). Gran geografia comarcal de Catalunya (Osona) p. 77.
PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 148.
SURINYACH, M. (1985). Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles.
Barcelona C-261. p. 362.

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

Denominació

Codi de classificació

El Galí

H 008 M03
AP17

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Castanyer d’índies del Galí

Coordenades UTM:

X= 434419

Afores, de Vic. Al costat de l’entrada del mas del Galí, tocant a un camí públic pel que passa
un PR que va fins a Sant Sebastià.
Y= 4642378

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:
Es troba en un petit talús que separa el camí del torrent de Sant Joan del Galí.

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:

17m
2,10m
0,67m
3m
11-12m

Alçada de la primera ramificació:
4m
Nombre de branques de la primera ramificació:
ramificacions laterals
Comentaris:
Aquest castanyer té una capçada molt ben conformada. En l’actualitat presenta un estat de salut que sembla òptim i
una densitat foliar remarcable.
El marge de ribera on es troba està parcialment enjardinat, però encara conserva alguns arbres autòctons de ribera,
com algun àlber i diversos freixes destacables. Un parell d’aquests freixes (els que estan més pròxims al pont),
voregen els 2m de volta de canó i freguen els 20m d’alçada.
Al terme de Vic aquesta espècie ha estat força plantada ja que la seva ombra densa és molt apreciada. Hem
detectat que a nivell local, i també en molts altres racons de Catalunya, molta gent el confon amb el castanyer
veritable.
Aquest arbre té com a valor afegit formar part del magnífic conjunt patrimonial de la masia, la seva torre defensiva i
l’església de Sant Joan del Galí d’origen romànic.
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

El Roure

H 008 M04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de Sant Joan del Galí
CTRA PRATS DE LLUÇANÈS
X= 434669
Y= 4642292

Dades Cadastrals:

00504800DG34A

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36413
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

538 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Roure

H 008 M04
M50

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al pla Sant Joan del Galí, sota el vessant oest d’un serrat. l?edificació està envoltada per
jardí, arbrat i camps de conreu per la banda d'oest, està integrada paisatgísticament. Per l’oest
hi transcorre la riera de Sant Joan del Galí.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular tipus 2G, amb coberta a doble vessant de teula àrab, i caraner perpendicular a la façana
principal orientada a migdia. Consta de planta baixa, pis i golfes.
A l'oest se li adossa un cos més baix, cobert amb una sola vessant de teula i amb caraner paral·lel a la façana. En
aquest cos, la primera planta és un gran porxo suspès amb pilars de pedra.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, amb obertures que marquen dos eixos verticals i gradació típica de mides. El coronament és
amb ràfec inclinat amb colls de fusta i fragment de ràfec amb lloses de pedra a oest. S'ha reformat recentment
combinant les façanes de pedra, tàpia i totxo. Emmarcaments principals amb pedra tallada, baranes i reixes de forja.
Portal principal amb brancals i llinda de pedra.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

La casa té senyals de nombroses reformes. LIinda amb la data 1731.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és interessant com a mostra dels tipus repetitius de les masies del terme, com a
testimoni dels sistemes constructius, pels elements arquitectònics que s'han utilitzat; i com a
mostra de la construcció annex a la façana oest. Es tracta d'una construcció força antiga la
preservació i conservació de la qual és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic i
històric de la zona. També pel control del medi, així com per la conservació de les estructures
socials, en sòl rural, de la zona.

Elements:
Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

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

Denominació

Codi de classificació

El Roure

H 008 M04

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'hi ha de respectar la formalització arquitectònica.
La construcció adossada a la façana de ponent ha de tenir la mateixa protecció que el cos
principal.
Es conservarà la composició de les façanes, els emmarcaments i llindes de pedra de les
obertures i les baranes i reixes de forja.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració amb el paisatge i la relació immediata amb la
vegetació i camps de conreu.

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

El Franch

H 008 M05

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 434800
Y= 4642181

Dades Cadastrals:

00505000DG34A

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24672
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge i producció vinculada a
la finca de ramaderia porcina

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

767 m2

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

Denominació

Codi de classificació

El Franch

H 008 M05
M51

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transfromacions posteriors
Època moderna (Segles XV - XVl)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada a la vall de Sant Joan del Galí, al vessant sud d’un serrat. És una edificació amb jardí
envoltada de camps conreu i vegetació, integrada en un entorn paisatgístic i amb visibilitat
extensa.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta rectangular tipus 1D, amb una ampliació incorporada, coberta amb teula àrab a tres vessants. La façana
es troba orientada a llevant i consta de planta baixa i dos pisos. A nivell del primer pis hi ha una eixida, la part de baix de
la qual serveix per a magatzem. Des de l'antiga era, avui convertida en jardí, hi ha unes escales que condueixen a
l'eixida. El portal d'entrada és d'arc deprimit.
Al mur de tramuntana, a nivell del primer i segon pis, s'obren unes galeries d'arc rebaixat. Al mur de ponent els angles
són escairats formant contraforts.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Façanes planes, obertures agrupades sobre eixos verticals, proporcions verticals d'obertures i gradació típica de mides.
El coronament és amb ràfec inclinat amb colls de fusta vistos i rajol ceràmic. Les façanes són amb pedra i ben
escairades a les cantonades. Emmarcaments amb pedra tallada i baranes de fusta i forja. Tancaments amb persiana de
llambí. Portal principal adovellat amb arc rebaixat. A la façana sud hi destaquen les dues eixides centrals alineades
verticalment. Ambdues amb arc rebaixat de rajol i protegides per una barana.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Antiga masia que depenia de l'antiga quadra o terme civil de Sant Joan del Galí, que civilment
era autònoma però religiosament depenia de Santa Eulàlia de Riuprimer.
Al fogatge de 1553 es troba a Francesc Franch registrat a la quadra de Sant Joan de Riuprimer,
fet que demostra que aquest mas no quedà despoblat després de la pesta negra.
El mas fou reformat per Francesc Franch Gatillepa, el qual es casà amb una pubilla de
l'Armengol. Aquesta reforma va ampliar la casa primitiva pel cantó de migdia, cosa que va
originar la tercera vessant de la coberta.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és molt interessant pel volum que defineix la casa, que incorpora perfectament
l'ampliació de la part de migdia, també com a mostra del tipus 1 D; pels elements constructius
utilitzats i pels elements naturals que formen un entorn molt acurat i exemplar. Es tracta d'una de
les masies importants de la plana de Vic. La seva preservació i conservació és important pel
manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel manteniment de
les estructures socials rurals del municipi.

Elements:

Cal destacar tots els elements de pedra tallada, especialment l'arc rebaixat de l'entrada, les
obertures de la façana de migdia i l'accés a l'eixida, que caracteritzen a la casa i la fan singular.

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

Denominació

Codi de classificació

El Franch

H 008 M05

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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, els materials, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de les façanes, els emmarcaments de pedra de les obertures, les
baranes de forja, l'arc rebaixat adovellat.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració paisatgística i la relació amb l'entorn immediat de la
vegetació i els camps

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

Fontcoberta de baix

H 008 M07

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 436546
Y= 4642150

Dades Cadastrals:

08299A01800008

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24671
Conservació
BIPCC
Veure fitxa de subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a
Habitatge i producció vinculada a
la finca de cultiu de cereals

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

392 m2

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

Denominació

Codi de classificació

P ✁✂✄☎✆✝✆

H 008 M06

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

➚✞✟✠ ✡✟ ☛✠☞✌ ✍✎✠☞ ✡✟✏ ✑✠✏✒

Coordenades UTM:

X= 436223
Y= 4642169

Dades Cadastrals:

08299A00300052

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36414
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot
entendre sense una relació directe del seu entorn
immediat, en el que, al llarg del temps, ha anat establint
una xarxa de camins estructuradora del territori. Fruit
d’aquesta relació i dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert
aquelles edificacions, i altres elements com ponts, fonts,
creus de terme... que han permès desenvolupar els
treballs del camp, les pastures, les hortes, l’explotació de
boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

580 m2

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

Denominació

Codi de classificació

✓✔✕✖✗✘✙✚✙

H 008 M06

▼✛✜

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb transformacions del s.XVIII
Època moderna (Segles XV - XVl)

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

❙✢✣✤✥✦✥ ✧★✣✥ ✩✪ ✫✩✧✧✥✬✣ ✩✧✣ ✦✩✪ ✣✤✭✮ ✦✩ ✯✤✢✰✦✥✧✩✧✱ ✲✧ ✤✬✥ ✩✦✢✳✢✴✥✴✢✮ ✩✬✫★✪✣✥✦✥ ✦✩ ✵✥✭✦✶✷ ✥✭✸✭✥✣
dispers a les vessants del turó i de camps de conreu a la banda sud, integrada en un entorn
paisatgístic i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una gran masia de planta rectangular del tipus 2H, amb el carener perpendicular a la façana i coberta a
doble vessant de teula àrab. Consta de planta baixa, pis i golfes. La porta d'entrada és un arc adovellat de mig punt i
està al costat dret de la façana.
Amb l'última reforma que s'ha realitzat, s'ha eliminat les construccions que hi havia davant la façana principal que
generaven el pati de l'entrada i la lliça, i també es van elminiar els brancals que restaven del portal.
Amb aquesta refoma també es va canviar el sistema de coronament.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes amb obertures sense ordenació específica, proporcions verticals i gradació de mides. Al
primer pis hi ha un balcó a l'extrem esquerra i tres finestres, mentre que a les golfes hi trobem una galeria d'arcs de
mig punt. Algunes obertures també estan emmarcades amb llindes i brancals de pedra picada. El coronament és
amb ràfec amb filada de caps de teula i rajol. El cos adossat a la façana oest té una galeria porxada a la planta baixa i
a la planta primera està formada per dos arcs.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Algunes finestres semblen del segle XVI i altres del segle XVIII.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El cos principal és molt interessant per la seva puresa en el volum i és una mostra significativa
de la tipologia 2 H. També és important per la conservació dels elements arquitectònics, que
evidencien valors artísics i històrics considerables, i també com a mostra de l'annex a la
façana oest. Es tracta d'una de les masies importants de la plana de Vic. La seva preservació i
conservació és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la
zona. També pel manteniment de les estructures socials rurals de la comarca.

Elements:

Cal destacar el portal d’entrada de mig punt adovellat i les finestres de la primera planta que
semblen del s.XVI, ja que eleva i identifica la seva part més antiga.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen
com una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

✹✺✻✼✽✾✿❀✿

H 008 M06

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
La construcció annexa a la façana de ponent ha de tenir la mateixa protecció que el cos
principal.
Es mantindrà la composició de les façanes principals, les galeries, els emmarcaments de
pedra de les obertures, el portal adovellat.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració i la relació amb el seu entorn immediat e vegetació i
camps de conreu.

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

Fontcoberta de baix

H 008 M07
M53

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes al segle XVI-XVII
Època medieval Alta Edat Mitjana (Segles Vlll - Xll)
Des del segle X

Explotació agropecuària
Estructures existents
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada a l'extrem nord del pla de la Guixa, terreny dominat per marges i petits turons. És una
edificació envoltada de camps i vegetació, integrada en un entorn paisatgístic i amb força
visibilitat. Pel sud transcorre la riera de Sant Joan del Galí.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta quadrada del tipus 3I, amb coberta de teula àrab a quatre vessants. La façana principal estar orientada
a llevant, on hi ha un gros portal dovellat. És de planta baixa i dos pisos.
Té alguns cossos annexionats destinats a dependències agrícoles. L'era és de grans dimensions i està feta amb petites
lloses.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i obertures agrupades sobre eixos verticals, aquestes tenen una gradació de proporcions típica.
Els acabats són de pedra, amb cantonades ben escairades i emmarcaments principals amb pedra tallada. El portal
d'entrada és de mig punt adovellat. El coronament és amb ràfec de quatre filades de caps de teula i rajol,
alternativament.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Documentada des de l'any 918, als fogatges de l'any 1553 de Vic i fora mur de la ciutat ja es
troba registrada la masia, llavors anomenada, Fontcuberta davall. Pertanyia a l'ennoblit marquès
de Fontcuberta, també propietari de Sala d'heures de Santa Eugènia de Berga.
Hi ha una lIinda a una de les finestres amb data del 1598, que demostra les posteriors reformes.

Arqueologia:

Veure fitxa de subsòl i 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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El cos principal és una mostra significativa de la tipologia 3 I, és molt interessant per la seva
puresa en el voum, la composició general, la qualitat de la construcció i l'ús dels elements
arquitectònics. Es tracta d'una de les masies importants de la plana de Vic. La seva preservació i
conservació és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la
zona. També pel manteniment de les estructures socials rurals del municipi.

Elements:

Cal destacar l'era i el seu paviment com a l'espai previ de la masia, tots els elements de pedra
tallada, el ràfec, el portal adovellat i els arcs carpanells de l'ampliació, que defineixen la
peculiaritat de la masia.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
També cal destacar la seva relació amb la riera de Sant Joan del Galí i la carretera de parts, que
segurament tenen a veure amb l'origen de l'assentament

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

Fontcoberta de baix

H 008 M07

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració, l'espai de l'era i la relació entre la riera, els camps i la
carretera de Prats.

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

Fontcoberta de baix

H 008 M07

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

Mas Fontcoberta

Ús actual
Ús originari

Masia
Vil·la romana. Unitat agrària
d'època alt-medieval

Ctra. Vic-Gironella, km 2

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Desconegut

Estat de conservació:

Cobert parcialment

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Romà república, Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, 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
Descripció de bé:

Descripció específica:
La vila de Fontcoberta apareix ja documentada el 918. Es tracta d'un cas de continuïtat d'una vil·la romana com a
unitat agrària d'època alt-medieval. S'ha trobat tres sitges, ceràmica romana comuna, tègula i ossos d'animals. Sota
la casa aparegueren teules planes amb línies incises formant triangles. La casa també es coneix com a Fontcuberta
de dalt i Fontcuberta de baix, formant part del mateix complex arquitectònic.
ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Aplicació de la normativa vigent

PLANIMETRIA

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

Denominació

Fontcoberta de baix

Codi de classificació

H 008 M07

Criteris d'intervenció:
Entorn inmediat

Informació complementària::

"A.A.V.V. (1919). Butlletí de la colla de Gurb. 1919-1921.Butlletí de la Colla de Gurb. N.1 1918 AAVV. (1921).
Butlletí de la Secció d'Exploradors del Centre Excursionista de Vic n. 23 1921 A.A.V.V. (1990). Carta Arqueològica
de Catalunya. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, IPAC2760. CRUELLS, W; MOLAS, MD; OLLICH
I (1985). Programa PRAV Vic (inèdit). JUNYENT, E (1976). La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona. p.32
MOLAS, MD. (1975). La comarc de Osona. Problemática de su iberización y proceso de romanización a través de
su carta arqueológica. MOLAS, MD (1982). Els ausetans i la ciutat d'Ausa. Vic p.49-50. ORDEIG, R (1981). Els
origens històrics de Vic. Vic p.49-50. PUJADES, J.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia
Urbana de Vic. Fitxa n. 106. SURINYACH, M (1985). Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural
de Vic. Sector fora muralles. Barcelona C-220. p. 220."

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

Denominació

Codi de classificació

Gatillepa

H 008 M08

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 435706
Y= 4641897

Dades Cadastrals:

000607900DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24673
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge i producció vinculada a
la finca de cultiu de cereals i
ramaderia porcina

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

517 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Gatillepa

H 008 M08
M54

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb tranformacions al segle XX
Època contemporània Segles XlX

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada als vessants sud del Serrat de Sant Ramon. És una edificació envoltada de arbrat i bosc
a la banda posterior i camps de conreu a la banda sud, integrada en un entorn paisatgístic i amb
força visibilitat.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta quadrada tipus 3I, amb coberta de teula àrab a quatre vessants i amb façana principal orientada a
migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. Té la típica estructura de mas senyorial degut a la reforma de inicis del segle
XX.
El portal és d'arc rebaixat o convex, a nivell de primer pis es situen balcons i al segon uns balconets més petits. Al mur
de la façana s'hi obre una fornícula on hi ha una imatge de terracotta que representa la sagrada família. A la part
superior de l'edifici hi ha uns òculs ovals construïts amb totxo que donen llum a les golfes. El mas es troba rodejat per
dependències agrícoles.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

L'edifici principal té les façanes planes i les obertures agrupades marcant eixos verticals i amb gradació típica de mides.
Els acabats són de pedra, amb les cantonades ben escairades i els emmarcaments amb pedra tallada, tot i que en la
part més antiga també es troba tàpia arrebossada. Per sobre els emmarcaments de pedra es troben arcs de descàrrega
d’obra vista. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls vistos de fusta i rajol ceràmic.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

L'edificació originària està datada entorn l'any 1860. L'annex que possiblement és l'antiga masia
té una llinda amb data de l'any 1689.
Aquest mas es troba dins la demarcació del Castell de Sentfores i dins la parròquia de Sant
Martí de Sentfores, territori adscrit al terme de Vic. La cognominació de Gat i Llepa dels
habitants del mas es va perdre al segle passat, actualment s'anomenen Vinyeta.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és molt interessant com a mostra dels tipus d'edificació de les masies a la segona meitat
del segle XIX. També per la composició, la definició de volums, els elements arquitectònics i la
qualitat constructiva. Es tracta d'una de les masies importants de la plana de Vic. La seva
preservació i conservació és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i
històric de la zona. També pel manteniment de les estructures rurals, socials i econòmiques, de
la comarca.

Elements:

Cal destacar els balcons del primer pis, la fornícula, les baranes i reixes de forja complexa, que
caracteritzen a la casa i la singularitzen.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Denominació

Codi de classificació

Gatillepa
Grau de coherència:

H 008 M08
si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà la composició de les façanes principals, els emmarcaments de pedra de les
obertures, els arcs d'obra vista, les baranes i reixes de forja.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la seva visibilitat, la seva integració, l'espai previ a la masia i la seva relació
amb la vegetació i els camps de conreu immediats.

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

Mas Ferrer

H 008 M09

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Joan del Galí

Coordenades UTM:

X= 435481
Y= 4641681

Dades Cadastrals:

000608000DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:

Mas Farré

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2e
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.8 - O08.8

Superfície:
Sostre:

386 m2

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

Denominació

Codi de classificació

Mas Ferrer

H 008 M09
M55

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Època moderna (Segles XVlll)
Anterior al 1852

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada al vessant sud-oest del Serrat de Sant Ramon. És una edificació envoltada jardí, arbrat,
vegetació dispersa, camps de conreu, integrada en un entorn paisatgístic i amb força visibilitat
extensa. Propera a la riera de Sant Joan del Galí.

DESCRIPCIÓ:

L'edificació originària correspon a la tipologia 2H* de planta rectangular. Consta de planta baixa, planta primera i golfes i
coberta de teula àrab, de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal.
Hi ha un petit cobert aïllat a l'est de la finca, de planta baixa, façanes de tàpia i estructura de fusta i coberta de teula àrab
de dos vessants.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, de pedra i arrebossades amb morter de calç, diferentciant un sòcol escardejat. En la façana
principal, les obertures no tenen cap intencionalitat compositiva en la seva disposició, fins i tot l'arc de mig punt adovellat
està descentrat respecte el caraner. El coronament és amb ràfec inclinat i amb colls de fusta vistos. Un petit mur
ortogonal a la façana principal d'entrada que crea un espai davant la façana principal en forma de lliça.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En el plànol de terme cadastral de l'any 1852, la masia apareix com un mas completament
consolidat, amb els cossos d'ampliació adossats Per tant, segurament és una construcció del
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
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
La masia és interessant com a testimoni del tipus 2H i pel lloc on està situada, ja que li dóna
valor paisatgístic. Es tracta d'una masia força antiga la preservació i conservació de la qual és
important pel manteniment del patrimoni arquitectònic i històric de la zona. També pel control del
medi, així com per la conservació de les estructures socials, en sòl rural, de la zona.

Elements:

Cal detacar el portal adovellat, la humilitat de la construcció i el mur que genera la lliça.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la relació amb el turó i amb la riera, que segurament tenen a veure amb l'origen de
l'assentament

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

Mas Ferrer

H 008 M09
Rehabilitació o millora
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els emmarcaments de pedra i el portal amb arc de mig punt adovellat.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració amb el paisatge i la relació de l'espai immediat de
l'edificació previ a l'accés de la Masia, com també la relació amb turó, la riera i els camps.

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

Subsòl: CAMP DEL PAS

H 009 C01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Llàtzer

Coordenades UTM:

X= 439437
Y= 4642465

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Conservació
Subsòl i entorn

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

08500
C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: CAMP DEL PAS

H 009 C01
JA78

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

Camp del Pas

Ús actual
Ús originari

Dipòsit aigües
Assentament protohistòric

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

No visible
Risc de pèrdua total
Empresa

Estat de conservació:

Destruït parcialment

Camp del Mas del Pas
Masia el Pas s/n
30 cm

CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics

Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
I Ferro, Ibèric antic, Ibèric ple

Descripció de bé:

Descripció específica:
El Camp del Pas es troba al marge dret del riu Gurri, a uns 700 metres al nord de la Torre del Cap del Pont, en un
camp elevat al costat del camí que voreja el riu molt a prop de la casa del Pas. Durant la canalització del gas que
seguia paral·lela al riu, aparegueren restes d'un mur de pedres lligades en sec, perpendicular a la construcció. El
mur es conservava en uns 50 centímetres d'alçada i al seu voltant es van recuperar alguns fragments de ceràmica
oxidada a torn ibèrica i ceràmica feta a mà de tradició indígena. Cronològicament, cal situar el jaciment dins del
context ibèric de la Plana de Vic. La conducció del gas va destruir parcialment el mur preservat. A la part més alta
del camp, just al costat d'on va aparèixer el mur, hi ha un dipòsit d'aigua que retalla el subsòl i que segurament
afecta a les possibles restes existents a la zona.
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

Subsòl: CAMP DEL PAS

H 009 C01

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. IPAC11890.
PUJADAS, J. (1998). Memòria d'excavació nº 2378 (Campanya de 1998). Servei d'Arqueologia Intervencions: 1998
excavació d’urgència. Servei d’arqueologia. Generalitat de Catalunya. Josep Pujades. Realització del gaseoducte.

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

Denominació

Codi de classificació

Saüc del camí fluvial del Gurri

H 009 E01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de Sant Llàtzer

Coordenades UTM:

X= 439778
Y= 4642682

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

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

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

C02.7 - O08.7

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

Denominació

Codi de classificació

Saüc del camí fluvial del Gurri

H 009 E01
AP26

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Saüc del camí fluvial del Gurri

Coordenades UTM:

X= 439778

Espai periurbà. Es troba a la vora dreta del riu Gurri, en el passeig fluvial que va de la zona de
Sant Llàtzer fins al Pont de Ferro.
Y= 4642693

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:
Es troba a la mateixa ribera del riu, en el camí fluvial del riu Gurri.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Saüc
Sambucus nigra
Caprifoliàcies

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

5,50m

2,40m

Alçada de la primera ramificació:
Des del terra
Nombre de branques de la primera ramificació:
Té 4 besses de 0,70 a 1m
Comentaris:
És un arbre de poc més de 40 anys, que té molta presència a la vora del Gurri. És una espècie molt abundant en el
sotabosc de ribera. Les persones han influït positivament en la seva abundància per les seves propietats remeieres.
Es diu que totes les cases de pagès de Vic tenien un sugué a prop. A la comarca d’Osona trobem un exemplar
protegit a Torelló, anomenat Saüquer de Masllorenç, que té uns sorprenents 2,38 m de volta de canó i que és el de
major mida registrat a Catalunya. Aquest fet demostra la importància i l’abundància d’aquesta espècie de petites
dimensions a la comarca d’Osona.
Els joves de la plana segons Sergi Fortet, veí de Roda i vigatà de naixement, utilitzaven els sugué per elaborar el
que ells anomenaven “petadores”, un estri per jugar que imitava a una escopeta. Es tractava de tallar un tros de
tronc de l’arbre i aprofitar que el centre, que és més tou, es podia buidar amb facilitat. Aleshores per un costat
s’introduïa un aglà i amb un petit palet s’empenyia fins que gairebé sortia per l’altre cantó. Aleshores s’havia de
introduir un nou aglà que creava pressió i feia sortir el primer amb gran soroll i velocitat. Aquesta joguina tradicional
local, augmenta la popularitat de tots els saüquers vells que es preserven a dia d’avui. Molta gent gran pot tenir un
vincle amb algun d’ells per haver elaborat un estri tan enginyós en la seva infantessa.
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

Ermita de Sant Llàtzer

H 009 ER1

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de Sant Llàtzer
CTRA SANT HIPÒLIT
X= 439839
Y= 4641840

Dades Cadastrals:

000526900DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
24645
Conservació
Veure fitxa del subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Religiós

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Llàtzer

H 009 ER1
ER10

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
1530-1534
Època moderna (Segles XV - XVl)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Religióes
Estructures existents
Regular

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn molt transformat, tot i així manté un espai previ a
l'ermita i estableix relació amb els plàtans de la carretera, que li donen el context històric d'antiga
via de pas.

DESCRIPCIÓ:

Capella dedicada a Sant Llàtzer, patró dels leprosos. Petita capella de nau única amb absis marcat. Als peus de la
capella hi ha el cor; és coberta amb volta de canó i el presbiteri és decorat amb pintures. A la part esquerra hi ha la
sagristia adossada al mas. La capçalera, a llevant, està adossada al mas.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana es troba orientada a ponent, és plana i simètrica respecte a un eix central, a on es situa el portal de mig punt i
adovellat, per sobre un òcul i té el capcer triangular coronat amb un petit campanar d'espadanya d'una sola campana,
que es conserva. Als dos laterals del portal es situen unes finestres rectangulars, són els únics elements que il·luminen
la capella.
A nivell de materials, la façana esà acabada amb arrebossat i conté diferents elements de pedra picada.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Abans del 1530 es va erigir en aquest mateix indret, a frec del camí ral de Vic a Sant Julià de
Vilatorta, un oratori dedicat a Sant Llàtzer.
Al 1530 Jaume Alzines o aulines, paraire, manà que s'hi erigís una capella dedicada al mateix
sant. Al 1534, el fuster Antoni Micó hi feia un retaule. Al 1544 s'hi erigia un mas al costat com a
residència per al capellà custodi i lloc d'acolliment per als vianants.
Al 1878, en construir la parròquia de la Mercè de Calldetenes, passà a dependre d'ella.

Arqueologia:

Protecció 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)
Valor simbòlic i/o identitari del municipi
Valor històric - artístic
L'edifici és un testimoni de les petites capelles del terme que configuren una xarxa en el
paisatge, dotant-lo de significat històric.

Elements:
Entorn de protecció:

És una edificació integrada en un entorn molt transformat, tot i així manté un espai previ a
l'ermita i estableix relació amb els plàtans de la carretera, que li donen el context històric d'antiga
via de pas.

Grau de coherència:

si

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Llàtzer

H 009 ER1

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior i interior: S'ha de respectar el volum, la formalització arquitectònica, el material,
la textura, el cromatisme i l'estructuració funcional general.

Entorn de protecció:

S'ha de mantenir la visibilitat de l'edifici i l'espai previ com a l'entorn natural.
En cas que es facin obres en la masia que hi ha al costat, caldrà fer una proposta al Patronat de
la Ciutat Antiga, i haurà d'estar informada favorablement per aquest.

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

Ermita de Sant Llàtzer

H 009 ER1
ZA85

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:
Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Església de Sant Llàtzer

Ús actual
Ús originari

Religiós.
Religiós

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible

Estat de conservació:

Conservat integrament

Carretera de Calldetenes N-141d
Desconegut

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Ermites

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
Descripció de bé:

Descripció específica:
Es tracta d'una capelleta rural d'una sola nau amb campanar d'espadanya. Façana plana de pedra picada.
Coronament amb ràfec de ceràmica, coberta de teules a doble vessant. Les notícies documentals situen la
construcció de la capella de Sant Llàtzer el 1533. El seguiment arqueològic del monument realitzat per Josep Maria
Vila en 2015 ha permès constatar l’existència de restes associades al 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.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Ermita de Sant Llàtzer
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.; ROCAFIGUERA, M.; SUBIRANAS, C. (1992). Pla Arqueologia Urbana de Vic. Fitxa n. 84.
SURINYACH, M (1985). Pla especial de Protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles.
Barcelona C-262. p.363."

H 009 ER1

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Puigsegur

H 010 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Carretera de Santa Eugènia
CTRA TARADELL
X= 439740
Y= 4641615

Dades Cadastrals:

001026200DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge i producció vinculada
a la finca de ramaderia bovina i
porcina

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot
entendre sense una relació directe del seu entorn
immediat, en el que, al llarg del temps, ha anat establint
una xarxa de camins estructuradora del territori. Fruit
d’aquesta relació i dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert
aquelles edificacions, i altres elements com ponts, fonts,
creus de terme... que han permès desenvolupar els
treballs del camp, les pastures, les hortes, l’explotació de
boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

512 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Puigsegur

H 010 M01
❅❆❇

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

❁❂❃❄
Època moderna (Segles XVll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

❈❉❊❋●❍● ■❏ ❋❏● ❑■❊❉❊● ■▲■◆●❖❉◗❘ ❑■▲ ❖❚❯❊●❊ ❚■❯❊ ❱❉ ❊❲●❏❯❖❚❲❲■ ■▲ ❲■❖ ❍■ ❳❚❏❊●❏■▲▲■❯ ❨❋■ ❑❲❚◆■❏❉●
del Molí de Molas. La casa està envoltada de camps de conreu i vegetació dispersa, integrada
a un entorn paisatgístic i amb visibilitat extensa.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos compacte de planta rectangular amb un cos adossat a la cantonada nord-est i amb annexes
agrícoles a l'est i al sud de la finca.
L'edificació originària correspon a la tipologia 2H*, de planta rectangular. Consta de planta baixa, planta primera,
planta segona i golfes i coberta de teula àrab, de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal.
Destaquen dues construccions annexes, una a l'est de la finca i l'altra al sud, davant la façana principal. Són
idèntiques i eren les antigues quadre o pallisses. Són de planta baixa i planta primera, amb coberta de teula àrab en
dos vessants i coronament amb ràfec amb colls vistos de fusta.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes, sense cap intencionalitat de composició en la disposició de les obertures, que la majoria
d'elles són sense emmarcar. El coronament és amb ràfec inclinat de rajol i amb colls vistos. Les façanes són de tàpia
arrebossades i pintades. En destaca la portalada principal de pedra tallada i les galeries de les façanes est i oest
amb barana de forja i, en la façana oest, els finestrals amb arc rebaixat.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

❩▲❉❏❍● ● ▲● ❑❚❲❊● ❑❲❉❏❖❉❑●▲ ●❬❭ ❍●❊● ❁❂❃❄

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
La seva preservació i conservació són importants pel manteniment del patrimoni arquitectònic,
artístic i històric de la zona. També pel manteniment de les estructures socials i econòmiques,
en sòl rural, del municipi.

Elements:

Es destaca el caràcter humil del conjunt

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen
com una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar també la relació amb el rec i la carretera de Santa Eugènia, que segurament té a
veure amb l'origen del seu assentament.

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

Puigsegur

H 010 M01

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els arcs de les portalades de les antigues pallisses, i la portalada de l'accés.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració i la relació de l'espai previ a l'accés de la Masia, com
també la relació amb el rec i els camps de conreu.

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

Subsòl: TEULERIA DE L'ALBANELL

H 011 B01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Serra-de-Senferm

Coordenades UTM:

X= 438617
Y= 4639848

Codi Postal:
Plànol:

Dades Cadastrals:
Titularitat:
Núm. plantes:

Superfície:
Sostre:

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Zones arqueològiques
BCIL
Conservació
Veure subsòl

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
Sx

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

C02.7 - O08.7

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Subsòl: TEULERIA DE L'ALBANELL

H 011 B01

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL SUBSÒL:

JA79

Nom:
Altres noms:
Situació:
Profunditat:

Teuleria de l'Albanell, camí romà

Ús actual
Ús originari

Espai de circulació
varis, espai de circulació

Visibilitat i accés:
Situació de risc:
Ubicació material:

Visible/ accessible
Risc d'expoli
Museu Epìscopal de Vic.

Estat de conservació:

Conservat integrament

Teuleria de l'Albanell
Afores
Troballa en superfície

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació
Categoria:
Nº reg/cat
Nivell protecció:

Patrimoni arqueològic-paleontològic
Jaciments arqueològics
Inventari
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cronologia específica:
Ibèric antic, Ibèric ple, Ibèric final, Romà república, Romà Alt imperi, Romà Baix imperi, Medieval indeterminat

Descripció de bé:

Descripció específica:
El jaciment correspon a unes troballes superficials de ceràmica, en un camp de conreu darrera la masia L'Albanell.
Els materials consisteixen en diversos fragments de ceràmica campaniana; una vora de vas ibèric (khalathos) sense
decorar; fragments grisos fets a torn; un fragment de vidre i una peça triangular de ferro de 65 mm L'any 1985,
Hubner trobà una peça cilíndrica prop de la masia, que el Museu Episcopal de Vic catalogà amb el núm (MEV
16499). CIL 6244. No conserva la inscripció però tot fa pensar que correspon a un mil·liari. Es tracta d’una peça
cilíndrica de base paralelepipédica de gres eocènic local. Les mesures són 212 x 56 x 58 cm. Tot i que és ilegible ha
estat datat d’època romana tardorepublicana (-147/-27). CIL II 6244; IRCat.I, n° 174.
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

Subsòl: TEULERIA DE L'ALBANELL

H 011 B01

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::

CIL II 6244; IRCat.I, n° 174. GUDIOL, Ausa; JUNYENT, Vic; MOLAS, a BVall. 45 (1979) 189-209; FABRE i altres, a
Ausa, 10 (1982) 293-318; MOLAS, Ausetans; PUIG, Ausa; OLLICH, a Ausa, 10 (1982) 375-386; SANMARTÍ i
LÓPEZ, a ExcArqCat. 358-360; MOLIST, a Hª Osona; MOLAS i OLLICH, a CypseLa, 5 (1985), 163-170; TOVAR,
IbLandT. 444-5; MOLAS i OLLICH, a AnlArqCat. 173 i s. IPAC, Osona. "AAVV. (1990). Municipi de Vic. Carta
Arqueològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya. IPAC2758. MOLAS FONT, M. D .(1985): La comarca de
Osona. Problemática de su iberización y proceso de romanización a través de su carta arqueológica. MOLAS, M. D.
(1982): Els ausetans i la ciutat d'Ausa . Vic .Patronat d'Estudis Ausonencs .p.102."

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Turó de les Guardioles

H 011 E01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Serra-de-senferm

Coordenades UTM:

X= 438295
Y= 4639582

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Varis mixta

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Turó de les Guardioles
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Turó de les Guardioles
Àrea de la Serra-de-senferm

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic

Descripció:
El turó de les Guardioles es troba situat a l'oest del municipi, i forma part de la sèrie de turons testimoni que
caracteritzen la plana de Vic i són elements definidors i simbòlics del paisatge del municipi.
Els turons testimoni són petites elevacions que sobresurten de cop. Són restes geològiques del procés d'erosió que
va patir aquesta zona a l'era terciària, quan era un fons marí (Conca de l'Ebre).
El seu aspecte és característic en forma d'elevació rocallosa grisa i arrodonida. El color gris ve donat per les
lutites carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant l'eocè, i que
pràcticament formen tot el substracte geològic del terme municipal de Vic. Tot i que, les formacions margoses estan,
en bona part, recobertes per vegetació, és normalment en aquests turons quan es troba la presència de bad-lands
(afloraments rocosos desproveïts totalment de vegetació).
Els turons testimoni tenen un indubtable interès paisatgístic i tenen un valor testimonial de la història geològica del
lloc.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Preservació de l'entorn paisatgístic

Criteris d'intervenció:
Qualsevol actuació en el cim del turó requerirà un estudi d'impacte paisatgístic.
Les condicions de protecció estan definides en les Normes Urbanístiques del POUM

Informació complementària::

H 011 E01
ZN20

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Zona de captacions d'aigua subterrania

H 011 E02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Serra-de-Sentfrerm

Coordenades UTM:

X= 438149
Y= 4639505

Dades Cadastrals:

Varies

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

-

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Zona de captacions d'aigua subterrania
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Zona de salvaguarda de captacions d'aigua sub.
Àrea de la Serra-de-Sentferm

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni natural
Altres zones d'interès natural
BCIL
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
Origen geològic i hidrogràfic

Descripció:
El límit del municipi i a cavall del municipi de Malla, es troba una zona de salvaguarda de captacions d'aigua
subterrània per al consum humà (L-08247-01-0001) que està protegida segons l'Agència Catalana d'Aigua
anomenada Font Gran. El tipus de protecció és l'A7.
L'aqüifer en qüestió forma part de la massa d'aigua 10, zona de la plana de Vic i Collsacabra, amb categoria S.
Forma part de la Conca hidrogràfica del Ter.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Segons l'Agència Catalana de l'Aigua

Criteris d'intervenció:
Veure els criteris establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua

Informació complementària::

H 011 E02
ZN21

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Roure de Can Detes

H 011 E03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Serra-de-Senferm

Coordenades UTM:

X= 438942
Y= 4640777

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Roure de Can Detes

H 011 E03
AP22

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Roure de Can Detes

Coordenades UTM:

X= 438941

Situat a les afores de Vic, proper a Can Detes. Forma part del recorregut ambiental ‘Gurri-Font
dels Frares’, de l’anella verda de Vic. Situat proper al riu Gurri.
Y= 4640775

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 roure es troba arràn del camí que voreja el riu Gurri , al seu pas per Can Detes. Forma part del recorregut
ambiental de l’anella verda ‘Gurri – Font dels Frares’.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Roure martinenc
Quercus humilis
Fagàcies

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

16m
2,30m
0,73m
2,6m
10m

Alçada de la primera ramificació:
3,5m
Nombre de branques de la primera ramificació:
3
Comentaris:
Aquest exemplar es troba en el camí rural que voreja el Gurri, formant part d’una zona de vegetació arbòrea més
pròpia de ribera, que acompanya el recorregut al seu pas per Can Detes; s’hi pot observar pollancres i freixes.
En el marge superior del pendent on es troba situat, hi ha camps agrícoles, que pertanyen a Can Detes.
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

Pi del Soler

H 011 E04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Serra-de-Senferm

Coordenades UTM:

X= 438843
Y= 4639118

Dades Cadastrals:

-

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
-

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL
Conservació

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N2b

CONTEXT URBÀ:

Elements del paisatge natural: El paisatge que avui envolta
la ciutat és fruit de moltes transformacions, moltes d’elles
fruit de la relació home – natura. Tot i així, alguns dels
elements són capes estructuradores d’aquest territori, tan a
nivell geològic, com biològic, com natural. I alguns dels
elements, com la xarxa de camins, ponts, fonts, fites ha
estat desenvolupada llegint aquestes capes i dels que avui
formen part del llegat d’aquest paisatge.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

Superfície:
Sostre:

08500
C02.7 - O08.7

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Pi del Soler

H 011 E04
AP27

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:

Pi del Soler

Coordenades UTM:

X= 438837

Afores de Vic. Al mig d’un camp, en un meandre a prop de la riba esquerra del riu Gurri.
Y= 4639111

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:
L’arbre es troba situat al mig d’un camp a prop de la riba esquerra del riu Gurri. El camp està llaurat ben bé fins el
tronc del pi.

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Pi pinyer
Pinus pinea
Pinaceae

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

21m
2,45m
0,84m
2,65m
15m

Alçada de la primera ramificació:
8,50m
Nombre de branques de la primera ramificació:
3
Comentaris:
El propietari, Joan Soler, ens explica que en els últims anys ha notat que el pi s’ha inclinat una mica. Se li recomana
que en la projecció de la capçada de l’arbre no s’hi llauri, tot i que ell ens comenta que des de que es llaura fins al
tronc ha crescut.
També ens comenta que antigament en la zona on hi ha el pi, a la franja del camp al costat del riu, hi havia més
arbres que es van anar eliminant.
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

Mas Joan

H 011 M01

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Serra-de-Sentferm
C FLUVIÀ s/n
X= 438363
Y= 4640504

Dades Cadastrals:

001917200DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
4353
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge i producció vinculada a
la finca de ramaderia avícola

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

600 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Mas Joan

H 011 M01
M57

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Amb reformes del XIX
Època moderna (Segles XVll)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació argopecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada de camps i vegetació, integrada en un entorn paisatgístic planer i
amb visibilitat extensa. A la part posterior, es troba el límit de la zona urbana.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una gran casa de camp de planta quadrada del tipus 3I amb torreta, coberta amb teula àrab a quatre
vessants. Consta de planta baixa, pis i golfes. Està envoltada per un porxo d'arcs escarsers.
Té construccions diverses al seu voltant i una paret que forma la lliça.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són de tàpia i totxana, arrebossades i pintades amb pilars d'obra vista pintats, compositivament estan
dominades per la galeria i per les finestres ovals de ventil·lació de les golfes. La façana principal té les obertures
agrupades formant eixos verticals i simetria. A la façana est i oest hi ha els annexes, i façana nord amb la distribució
irregular de les obertures. El coronament és amb ràfec acornisat al cos principal i al porxo amb ràfec inclinat amb
biguetes de fusta a les galeries.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

En una llinda a la façana nord es mostra la data 1616, l'aspecte actual respon a una reforma del
s.XIX.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
Interessant com a mostra del creixement de les masies del tipus 3. Es tracta d'una masia força
antiga, la preservació i rehabilitació de la qual és important pel manteniment del patrimoni
arquitectònic i històric de la zona. També és important pel manteniment de les estructures
socials, en sòl rural, del municipi.

Elements:

Cal destacar la galeria amb arcades de mig punt rebaixat amb els pilars d'obra vista i les
finestres ovals de les golfes, com també una finestra barroca de la façana nord. Són elements
que caracteritzen la masia i la fan singular.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Mas Joan

H 011 M01
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es mantindrà la volumetria i composició de l'edificació originària, amb les galeries arcades de
mig punt rebaixat.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la integració paisatgística, i també la relació amb la lliça i els
camps de conreu.

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

El Gracià

H 011 M02

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Serra-de-Sentferm

Coordenades UTM:

X= 439002
Y= 4639999

Dades Cadastrals:

002521200DG34B

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge i producció vinculada a
la finca de cultiu de cereals i
ferratge, ramaderia bovina i

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

447 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

El Gracià

H 011 M02
M58

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
LIindes amb data 1730.
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

En una zona plana, dalt d'un turonet. És una edificació envoltada de camps i vegetació,
integrada en un entorn paisatgístic planer i amb visibilitat extensa. Està prop del riu Gurri.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos de planta rectangular, amb un adossat a la façana nord i un annex ortogonal a la façana principal, que
conforma un pati en forma de lliça davant la façana principal. A més, hi ha algun cos annex al nord i l'oest de la finca.
L'edificació originària correspon a la tipologia 2H*, de planta rectangular. Consta de planta baixa, planta primera i planta
segona i coberta de teula àrab, de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal.
Adossat a la façana nord, hi ha un cos de planta baixa i coberta de teula àrab d'un sol pendent amb façanes de totxana
arrebossades. Al sud oest, hi ha una pallissa, de més de 150 anys, de planta baixa i planta primera amb adossats de
planta baixa, i coberta de teula àrab en dos vessants, i façanes d'obra vista.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana principal és simètrica fonamentalment respecte a un eix central, i a la resta de façanes seguint també eixos
verticals. En la planta primera de la façana principal es situen tres esveltes arcades. Les façanes són de pedra i obra
vista amb alguns trams arrebossats. Les obertures estan emmarcades amb pedra tallada i amb obra vista i les
cantonades també tenen pedra tallada. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls vistos de fusta.
Hi ha una porxada ortogonal adossada a la façana principal, de planta baixa i coberta de teula àrab d'un sol pendent,
amb façana seguint les mateixes característiques que el cos principal, i conformant la lliça de davant la casa tot
tancant-ho amb un mur que inclou portalada d'accés.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Algunes llindes tenen data del 1730. Algunes part de la masia semblen de reformes posteriors.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El conjunt és interessant com a testimoni de les masies 2H amb el procés de tancament de lliça
acabat. Es tracta d'una antiga edificació de la zona. La seva protecció és important pel
manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel control del medi
i del manteniment i desenvolupament de les estructures socials de la zona.

Elements:

Cal destacar els tres arcs de planta segona de la façana principals, els elements de pedra
tallada i la teuladeta de la portalada de la lliça. Són elements que caracteritzen la masia i la fan
singular.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la seva relació amb el riu que segurament té a veure amb l'origen del seu

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

El Gracià

H 011 M02
assentament.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservarà l'emmarcament de pedra tallada de les obertures i la formació de la lliça.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visiblitat, la integració i la relació immediata amb els camps de conreu.

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

El Gracià

H 011 M02
AP21

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:
Coordenades UTM:

Roures del meandre del Gracià
Situat a les afores de Vic, en el camí de Vic a Mont-rodon, proper a El Gracià. Forma part del
recorregut ambiental ‘Gurri-Font dels Frares’, de l’anella verda de Vic. Situats molt propers al
riu
X=Gurri.
Y= 4639823
439068

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:
Els roures es troben situats en la part bai

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:

Roure martinenc
Quercus humilis
Fagàcies

Alçada de la primera ramificació:
3,25m / 4,7m
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquests exemplars es troben en un correcte

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

3/2

13m / 13m
2,5m / 2,3m
0,79m / 0,73m
2,3m / 2,57m
12m / 13m

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

El Gracià

H 011 M02

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL PATRIMONI NATURAL:
Denominació:
Situació:
Coordenades UTM:

AP24

Pollancre del meandre del Gracià
Situat a les afores de Vic, en el camí de Vic a Mont-rodon, proper a El Gracià. Forma part del
recorregut ambiental ‘Gurri-Font dels Frares’, de l’anella verda de Vic. Situat molt propers al
riu
X=Gurri.
Y= 4639817
439082

Estat de conservació:
Genera patologies:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Data:
Raons catalogació:

Patrimoni natural
Arbres d'interès local
BCIL

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Condicions d'entorn:
El pollancre es troba situat en la zona pla

DADES DE L'ARBRE O ARBREDES:

IDENTIFICACIÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:

Pollancre
Populus alba
Salicàcies

Alçada de la primera ramificació:
1,4m
Nombre de branques de la primera ramificació:
Comentaris:
Aquest exemplar es caracteritza per present

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Criteris d'intervenció:
Conservar les condicions de l'entorn.

Informació complementària::

Alçada:
Volta de canó:
Diàmetre:
Volta de soca:
Capçada:
2; hi ha codominància apical

26m
3,1m / 3,06m; la mesura s’ha pres a 1,4m
0,97m (mitjana)
5,7m
18m

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Mas Gran

H 011 M03

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:

Àrea de la Serra-de-Senferm

Coordenades UTM:

X= 438304
Y= 4649787

Dades Cadastrals:

000418600DG33H

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1P+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
36415
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1a
Habitatge

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot
entendre sense una relació directe del seu entorn
immediat, en el que, al llarg del temps, ha anat establint
una xarxa de camins estructuradora del territori. Fruit
d’aquesta relació i dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert
aquelles edificacions, i altres elements com ponts, fonts,
creus de terme... que han permès desenvolupar els
treballs del camp, les pastures, les hortes, l’explotació de
boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

130 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Mas Gran

H 011 M03

❪❫❴

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Regular

Època moderna (Segles XVlll)

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situada en una zona plana, als peus d'un turó testimoni del Puig de les Guardioles, al vessant

♦❵❛❜❝ ❞❛ ❡❢❣ ❵❤✐❥✐❦❣❦✐❧ ❵❢♠♦♥❜❣❤❣ ❤❵ ❦❣♣q❛ ❤❵ ❦♦❢r❵❡s ♠❵t❵❜❣❦✐❧ ❤✐❛q❵r❛❣ ✐ ❦❣♣q❛ ❤❵ q❣❛❜❡r❣s
integrada amb un entorn paisatgístic i amb força visibilitat.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una masia de planta rectangular tipus 2H, amb teulada de teula àrab a doble vessant, i caraner
perpendicular a la façana principal orientada a migdia. Consta de planta baixa, planta pis i golfes. Els porxos de la
façana principal de planta baixa i pis formen part d'una ampliació del cos original.
Presenta un seguit d'annexes, una construcció a la façana de migdia, una ampliació de la façana nord, dues
construccions octogonals a banda i banda de la façana principal amb una portalada d'accés i una construcció que
tanca la lliça.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

La façana principal és simètrica fonamentalment respecte a un eix central, tot i que el volum domina per sobre de la
composició d'aquesta, amb una porxada de planta baixa i planta primera que crea una doble façana. La resta de
façanes no mostren cap intencionalitat en la composició de la disposició de les obertures. Les façanes són de pedra i
tàpia arrebossades, i algunes obertures estan emmarcades amb pedra tallada i com també les cantonades. El
coronament és amb ràfec inclinat amb colls vistos de fusta.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Es desconeix l'origen i en les llindes no es mostren dates. Tot i així, en el plànol de 1852 del
terme de Vic, el Mas ja apareixia completament consolidat i amb part de les seves
ampliacions. Fet que fa pensar que com a mínim és del segle XVIII.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
L'edifici és important com a mostra de la tipologia del seu grup, pel procés de formació de la
lliça i pels possibles valors històrics que té el conjunt i que evidencien alguns elements
arquitectònics. Es tracta d'una antiga edificació de la zona. La seva protecció és important pel
manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de la zona. També pel control del
medi i del manteniment i desenvolupament de les estructures socials de la zona.

Elements:

Destaquen els porxos de la façana principal, els elements de pedra, sobre tot la llinda de
l'entrada principal que té un escut de la Mare de Déu del Carme.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen
com una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.

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

Mas Gran

H 011 M03

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el material, el volum, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.
Es conservaran els emmarcaments de pedra de les obertures, la llinda de l'entrada principal i
la formació de la lliça.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració, la relació amb la lliça i els camps de conreu de
l'entorn immediat.

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

El Mercé

H 011 M04

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Serra-de-Sanferm
C SANTA EUGÈNIA DE BERGA
X= 438908
Y= 4640919

Dades Cadastrals:

08299A0110008

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1+Golfes

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24638
Conservació
BIPCC

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1b
Explotació agrària familiar

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

238 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

El Mercé

H 011 M04
M60

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Inscripció a una pedra, 1672
Època moderna (Segles XVll)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agrària familiar
Dolent

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Edificació envoltada d'horts, de camps de conreu, arbrat de ribera i vegetació dispersa, està
integrada paisatgísticament i té una visibilitat extensa. Forma part de l'espai fluvial del Gurri.

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta pràcticament quadrada del tipus 2H, coberta amb teula àrab i a dues vessants. El caraner és
perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes.
Presenta un portal dovellat i a nivell del primer pis s'obren grossos finestrals amb les llindes motllurades i el de l'extrem
esquerre és de forma goticitzant. A la banda de ponent hi ha poques obertures i un balcó de construcció recent.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i en la façana principal les obertures estan situades a partir d'un eix de simetria, llevat del portal
de l'entrada. Els acabats són de pedra amb algunes parts de tàpia i les cantonades i el marc de les obertures principals
són de pedra tallada. El coronament és de ràfec inclinat i colls de fusta en les façanes nord i sud, i ràfec format per
biguetes travesseres en la resta de les façanes.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

No es troba registrat al fogatge del terme del segle XVI. L'única dada constructiva és del segle
XVII. L'angle Sud-oest duu la data de 1672.
En el plànol de 1852 del terme, es situen unes edificacions anomenades Hortes del Marcé, a
mig camí entre la font de Sant Pere i el Mercé, just en aquesta altura sorgia un rec del riu Gurri .

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
La casa és molt important per la qualitat de la construcció, amb elements arquitectònics barrocs
de qualitat, i com a mostra de la seva tipologia.

Elements:

Cal destacar tots els de pedra, sobretot l'arcada d'entrada i les finestres de la façana principal, i
arcs de descàrrega.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la seva relació amb el riu Gurri i l'antiga carretera de Santa Eugènia de Berga, que
segurament té a veure amb l'origen del seu assentament.

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

El Mercé

H 011 M04
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració i la relació amb el riu, i els camps de l'entorn immediat

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

La Torre d'en Franch

H 011 M05

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Serra-de-Sanferm
CTRA BARCELONA
X= 438010
Y= 4640804

Dades Cadastrals:

8108701DG3480N

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+2

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
24643
Conservació
BIPCC
Veure fitxa d'elements singulars

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SUC (Sòl urbà consolidat)
N1b
Habitatge i religiós (ermita)

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

451 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

La Torre d'en Franch

H 011 M05
M61

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Bo

Època moderna (Segles XVlll)
1750

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

Situat al sud del nucli urbà, a la vora de l'antiga carretera de Barcelona. Situada en una zona
planera, és una edificació envoltada d'arbrat i camps de conreu, integrada paisatgísticament i
amb visibilitat extensa. A uns 120 m al nord hi transcorre el Torrent de Sant Jaume.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un cos de planta quadrada, amb una torre a la part central amb un adossat a la façana est i un altre ortogonal,
que conforma un pati en forma de lliça davant la façana principal. A més, hi ha algun cos annex al sud de la finca, i la
capella de la Marededéu del Carme al nord.
L'edificació originària correspon a la tipologia 4*, de planta quadrada amb llanterna al centre de la construcció, amb una
terrassa al nord. Consta de PB+2 i coberta de teula àrab, a quatre vessants.
Paral.lel a la façana est hi ha un cos que tanca la lliça, de planta baixa i coberta de teula àrab amb una pendent. Al nord
hi ha la capella de la Marededéu del Carme, d'una única nau, amb absis precedit de cimbori i llanterna circular.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes de pedra i arrebossades, amb composició ordenada de les obertures, seguint eixos verticals i
simetria respecte un eix central, amb l'entrada desplaçada en la façana principal. Les obertures són emmarcades amb
obra ceràmica a sardinell. El coronament és amb ràfec inclinat amb colls de biga de fusta vistos.
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Nucli nascut a redós d'un mas que duia el mateix nom. En el plànol de 1852, ja apareix el mas
actual completament consolidat. L'aspecte actual de l'edifici segurament és fruit d'una reforma
feta a començament del segle XX. La capella annexa fou construïda entre 1928 per Josep Maria
Pericas.

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
La masia és important com a mostra de la tipologia del seu grup, pels valors històrics que té el
conjunt i que evidencien els elements arquitectònics. Es tracta d'una antiga edificació de la zona.
La seva protecció és important pel manteniment del patrimoni arquitectònic, artístic i històric de
la zona. També pel control del medi i del manteniment i desenvolupament de les estructures
socials de la zona.

Elements:

Es destaca els plàtans del antic camí d'accés, la la porta principal amb arc de mig punt adovellat
i la llanterna amb l'agrupació de cinc arcs a cada façana.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la seva relació amb el torrent i amb la carretera de Barcelona, que segurament té a
veure amb l'origen del seu emplaçament.

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

La Torre d'en Franch

H 011 M05

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:

Manteniment o conservació
Restauració
Consolidació

Criteris d'intervenció:

Exterior: S'ha de mantenir el volum, els materials, la textura, el cromatisme i tots els elements
arquitectònics definits, i s'ha de respectar la formalització arquitectònica. La construcció
adossada a la façana de ponent i la capella ha de tenir la mateixa protecció que el cos principal
d'edificació.
Es conservarà la composició de les façanes, la llanterna, els emmarcaments de les obertures, la
porta principal d'accés, la formació de la lliça.

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat, la integració, els plàtans del camí d'acccés i la relació immediata
amb els camps de conreu.

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

La Torre d'en Franch

H 011 M05

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL L'ELEMENT SINGULAR:
Nom:
Situació:

Capella del Carme

Estil:
Autoria:
Estat de conservació:
Fitxa relacionada:

Eclèctic
Josep Ma Pericas/Llucià Costa
Bo

CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:

Patrimoni arquitectònic
Ermites
BCIL
24643
Conservació

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Dades històriques:
1928-1930

Descripció:
La capella és dissenyada per l'arqutiecte Josep Ma Pericas, que va ser per ell, l'obra més important d'aquesta
època, que aleshores era gairebé a les afores de Vic i propietat de Andreu Oliva. A l'interior, Llucià Costa va
elaborar unes pintures insipades amb el pantocràtor de Taüll.
La capella és de nau única orientada de llevant a ponent. A la capçalera hi ha l'absis precedit per un cimbori, la
llanterna sobresurt del cos de l'edificació. La façana té el capcer escalonat i el portal és precedit per una grossa
arcada que protegeix el portal, d'arc de mig punt; aquest cos és cobert a una sola vessant. A la part esquerra s'eleva
un campanar de torre cilíndrica, a la part superior de la qual hi ha decoracions de serreta i s'hi obren badius. Als
murs de la nau i l'absis s'hi obren finestres a la manera romànica. La part baixa dels murs del temple són de pedra
picada de color blavós, la resta dels murs són arrebossats i pintats groc.
Cal destacar-la perquè és una obra de gran qualitat que, tot i ser del segle XX, se suma a la xarxa de les petites
capelles històriques situades al terme de forma independent o com a part més d'un Mas.
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS:

Tipus d'intervenció:
Manteniment, conservació i restauració

Criteris d'intervenció:
Exterior i interior: S'hi ha de mantenir el volum, la formalització arquitectònica, el material, la textura, el cromatisme i
l'estructuració funcional general.
Entorn: S'ha de mantenir la visibilitat de l'edifici i l'entorn natural que l'envolta

Informació complementària::

ER12

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Can Forcada

H 011 M06

INFORMACIÓ GENERAL:

Localització:
Coordenades UTM:

Àrea de la Serra-de-Senferm
AV RAFAEL DE CASANOVA s/n
X= 438228
Y= 4640900

Dades Cadastrals:

08299A01609020

Titularitat:
Núm. plantes:

Privada
PB+1

Altres noms:
CATALOGACIÓ:

Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Núm. reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Patrimoni arquitectònic
Masies
BCIL
Ambiental

DADES URBANÍSTIQUES:

Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:
Ús actual:

POUM
SNU (Sòl no urbanitzable)
N1b
En desús

CONTEXT URBÀ:

Edificacions rurals i altres elements: Vic no es pot entendre
sense una relació directe del seu entorn immediat, en el
que, al llarg del temps, ha anat establint una xarxa de
camins estructuradora del territori. Fruit d’aquesta relació i
dins d’aquesta xarxa, s’hi ha establert aquelles
edificacions, i altres elements com ponts, fonts, creus de
terme... que han permès desenvolupar els treballs del
camp, les pastures, les hortes, l’explotació de boscos...

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Codi Postal:
Plànol:

08500
C02.7 - O08.7

Superfície:
Sostre:

172 m2

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Can Forcada

H 011 M06
M62

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DEL BÉ:
Estil:

Arquitectura popular - tradicional

Autor/arquitecte:
Dates de construcció:
Època:

Es desconeix
Reconstrucció 1915
Època moderna (Segles XVlll)

Ús originari:
Restes arqueològiques:
Estat de conservació:

Explotació agropecuària
Dolent

Situacions de risc:
Entorn de protecció:

És una edificació envoltada d'arbrat i camps de conreu, propera pel nord al context urbà.
Integrada paisatgísticament i amb força visibilitat. Per la part nord hi circula l'antic torrent de Sant
Jaume.

DESCRIPCIÓ:

Volum de planta rectangular amb tipologia 1B, i coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel a la
façana principal, orientada a migdia. Consta de planta baixa i planta primera, en el que la primera planta es situen a la
banda oest uns petits porxos.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LA FAÇANA:

Les façanes són planes i no tenen una composició clara. Són de tàpia i totxana arrebossades i pintades, amb pedra
tallada en les cantonades i en els emmarcats de les obertures principals. El coronament és amb ràfec de colls de fusta
DADES HISTÒRIQUES:

Cronologia:

Hi ha una llinda a l'entrada principal amb una inscripció del 1700. A un dels escrits de la façana
principal hi ha inscrit que "la casa fou reconstruïda l'any 1915".

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 simbòlic i/o identitari del municipi
Testimoni d'una forma d'habitar o d'activitat productiva (valor històric i social)
El conjunt és interessant com a testimoni de les masies tipus 1B.

Elements:

Cal destacar la humilitat de la seva construcció i els elements de pedra tallada.

Entorn de protecció:

Cal destacar la seva visibilitat en el paisatge, que juntament amb les altres masies, actuen com
una xarxa de fites i doten de significat històric al paisatge.
Cal destacar la proximitat amb el torrent de Sant Jaume.

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, el material, la textura, el cromatisme i els elements
arquitectònics definits i s'ha de respectar la formalització arquitectònica.

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE VIC
AJUNTAMENT DE VIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació

Codi de classificació

Can Forcada

H 011 M06

Entorn de protecció:

Regulades en les Normes urbanístiques del POUM.
S'ha de mantenir la visibilitat i la relació amb l'entorn immediat de vegetació i camps

Usos permesos:

Segons normativa POUM

Usos prohibits:

Segons normativa POUM

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:

ENTORN DE PROTECCIÓ / CONQUES VISUALS

Z 000 001

INFORMACIÓ GENERAL:
Localització:
Coordenades UTM:

Veure Plànol
X=438233
Y=4642189

Codi Postal:
Plànol:

08500
O-09.9

Altres noms:

Conques visuals de la Ciutat
Antiga i edificis catalogats
Varis

Superfície:

43.990m²

Sostre teòric:

Varis

Núm. plantes.

CATALOGACIÓ:
Tipus de bé:
Classificació:
Categoria:
Nº reg/cat:
Nivell protecció:
Altres proteccions:

Entorn de protecció
SUC (urbà consolidat)
BCIL
Ambiental
Veure altres fitxes del catàleg

DADES URBANÍSTIQUES:
Pla vigent:
Classificació:
Qualificació:

POUM
SUC (urbà consolidat)
Varis

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:
A uests à its d’a tua i , s’ha defi it sego s el tipus de
visibilitat que tenen:
Els Recorreguts visuals, són els àmbits estretament
relacionats amb els ravals històrics de la ciutat; el carrer
de Santa Joaquima de Vedruna, el carrer de Manlleu, el
carrer de Gurb, el carrer de Sant Pere i el carrer de Sant
Francesc.
Per altra banda, el recorregut visual al llarg del riu
M de , o ta
el pu t d’o se va i des d’a uest,
s el ue ha defi it l’à it d’a tua i del iu.
Els pu ts d’o se va i des dels e uipaments o edificis
amb valor patrimonial també defineixen uns àmbits
d’a tua i .
I finalment, les conques visuals definides pels edificis
que van completant el teixit de la Ciutat Antiga.
(edificacions colindants, que donen façana i que estan
estretament relacionats).
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La Ciutat Antiga de Vic, és un referent patrimonial molt important per a la ciutat, amb un gran valor arquitectònic, cultural, patrimonial
i paisatgístic, que converteix el Centre Històric en un conjunt amb una gran singularitat.
Les conques visuals tenen una relació directa amb la Ciutat Antiga, per tant, és de gran importància la integració paisatgística de les
futures actuacions que es realitzin en aquests sectors.
Les conques visuals són els àmbits del te ito i visi le des d’u dete i at llo , l’espai físi ue es do i a a
la i ada. I ve sa e t,
ta
s’e t ha itual e t o tots a uells pu ts de vista a
visi so e u dete i at punt. L’a àlisi de la visi ilitat ha defi it els
àmbits que han de garantir la preservació i la integració amb la Ciutat Antiga.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE l’ENTORN DE PROTECCIÓ:

Subcodi:

EU 01

1.1 Ravals històrics:
Els ravals històrics són les antigues vies o a es i les p i ipals vies d’a s a la
ciutat emmurallada.
E el segle XII, o e ça e els asse ta e ts al lla g d’a uests a i s, ue
s’a a e o solida t a
la o st u i d’esgl sies, hospitals... o figu a t el
ue avui e dia s l’est u tu a radial dels cinc ravals històrics de la ciutat.
Els carrers en qüestió són:
El carrer de Gurb, el carrer de Manlleu, el carrer de Santa Joaquima de Vedruna,
el carrer de Sant Pere i el carrer de Sant Francesc.

1.1.1. 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.

1.1.2. 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
t açat o pleta e t e tili i. A uest a e e o et, fo ava pa t de l’a ti traçat estructurador
del territori que enllaçava amb el Ripollès i la Cerdanya passant pel Coll i el Prat de Vic.

1.1.3. 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.
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1.1.4. 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 a e e o et segui ia
s o e s el t açat de l’a tiga via
romana que havia enllaçat Ausa amb Barcino.

1.1.5. Carrer de Sant Pere

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 o de a el desvia e t de l’a ti a í de Ba elo a
i fa l’e t ada a Vi pel C/ St. Pe e, ai p ovo a la o st u i del Po t Ped ís
a te io l’a tual
Pont del Remei.

1.2 Edificis patrimonials:
S a uelles edifi a io s ue fo ave pa t d’u o ju t 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.

1.3 Recorregut del riu Mèder:
El iu M de ha estat u ele e t est u tu ado de la iutat, des dels seus o íge s fi s a l’a tualitat, alho a ue du a t olts segles ha
suposat una barrera física important.
Actualment, les diferents actuacions, i també la decadència de les indústries pellaires ha permès recuperar el front del riu per a la
ciutat i així esdevenir un element de gran importància, amb un recorregut visual i ambiental considerable. El riu Mèder travessa la
iutat d’oest a est, i es situa a la zo a sud del Ce t e Hist i .

1.4 Completar el teixit urbà:
Es tracta de les edificacions que completen el teixit històric, tancant les illes de cases, que donen façana a la Ciutat Antiga, que
segueixen els recorreguts visuals de la t a a de a e s de l’ei a ple Mo at , o del a e Ve dague o del Bis e To as i Bages i ue
completen també el teixit històric de la Guixa.
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CONDICIONS D’EDIFICACIÓ:
TIPOLOGIA I COMPOSICIÓ DE FAÇANES:
Tipologia de façanes:

Només afecta a les façanes de carrer:
o Façana carrer: És la façana que s’i pli a a
el paisatge u à di e ta e t, ja sigui a
el a e ,
u espai pú li , plaça o pa i pe ta t l’o je tiu de les oves i te ve io s s la i teg a i a
l’e to ta t a ivell o àti o de ate ialitza i . Es segui a els o di io ats definits a
continuació.

Proporcions:

La o posi i se à lliu e, espe ta t les p oposi io s hu a es i d’ade ua i a l’e to . Es espe ta à
la composició tradicional emprant eixos i racionalitat en la relació dels buits.

Eixos de composició:

Les obertures de la façana de a e dels edifi is, s’ag upa a prioritàriament en eixos de composició
verticals ue s’ade üi a les p ee ist ies de l’e to .

FAÇANES A CARRER:
Pla de façana:

Segons paràmetres definits en la normativa de cada clau.
Les te asses i o po ades a la faça a ue sigui efoses a l’edificació hauran de tractar-se
estratègicament per tal que la seva percepció sigui de composició tradicional.

Material de façanes:

El material principal de façana haurà de ser prioritàriament de morter de calç: estuc, arrebossat,
a e oli at, 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 a te i i e upe a .
Les o di io s pa ti ula s d’a tua i a les faça es 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, aplicades amb uniformitat en tot el parament. Preferentment
seran pintures a la calç o al silicat.

Balcons i tribunes:

La disposició general dels balcons en relació a les façanes i a les obertures seguirà sempre els models
tipològics tradicionals.

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 pi tat eg e imitant
forja, de tipus tradicionals de barrots simples. No podran ser opaques de vidre.

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 ilar.

Fusteria i persianes:

Les fusteries hauran de ser 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 o
metàl·liques amb cromatismes dins de la carta de colors.
Les persianes de planta pis hauran de ser prioritàriament de fusta massissa o laminada, del tipus de
llibret, de corda o metàl·liques de corró enrotllables, amb cromatismes dins de la atàleg d’a a ats i
textures de la ciutat. 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’e te io , e tot as
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
segui t el atàleg d’a a ats i te tu es de la ciutat.
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.
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Sòcol:

En general el sòcol es considera la franja de 70ue la pla ta ai a s’e t ega al te a. Es o side a
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 rela 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 existents o de nova construcció que mostrin una clara diferenciació compositiva 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 ue a uest ti gui u t a ta e t dife e iat a la esta de l’edifi i segui t les tipologies t adi io als.

