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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
POUM DE RIPOLL REFÓS 2015

NORMES ESPECÍFIQUES DEL CATÀLEG DE BÉNS.

DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1 Objecte.
1. L’article 6 de les normes del present POUM i l’article 59 de la Llei d’urbanisme,
estableixen l’obligatorietat d’inclusió dins la documentació del Pla la corresponent al
Catàleg de Béns a Protegir. L’article 69 de la Llei d’urbanisme, explicita que en el
catàleg s’hi ha d’incloure les normes específiques de protecció i d’acord amb les
categories establertes per la legislació sectorial aplicable.
2. El catàleg comprèn els béns que constitueixen el patrimoni arquitectònic, històric,
natural o paisatgístic i és format pel conjunt d’edificis, espais i elements que per les
seves característiques singulars, arquitectòniques, paisatgístiques i naturals,
mereixen una protecció i un tractament específic per garantir-ne la seva preservació.
Determinats béns que conté aquest catàleg provenen, en part d’altres documents o
disposicions que n’han establert la seva protecció.

Art. 2 Contingut.
Aquest Catàleg conté la relació dels béns i espais que integren el patrimoni cultural, arquitectònic, històric, artístic- científic, natural i del paisatge, de Ripoll, que conjuntament
amb les normes que els regulen, forma part de la documentació del POUM, i de les
seves determinacions.
L’emplaçament dels béns inclosos en el Catàleg figura en els Plànols del Volum VI. En
els plànols de la sèrie 6 s’emplacen els béns compresos dins el sòl urbà i urbanitzable, i
en els de la sèrie 5 els compresos en sòl no urbanitzable.
A més de les normes específiques que regulen la protecció dels béns, el Catàleg conté
les Fitxes particularitzades de cada bé protegit, en els apartats de Béns d’interès Cultural
(Béns d’interès arquitectònic arqueològic i històric) i dels Béns d’interès natural.
Art. 3 Classificació dels Béns Protegits.
Els béns objecte de protecció, compresos dins aquest Catàleg es classifiquen en :
1. BENS CULTURALS: d’interès arquitectònic, arqueològic o històric. Dins d’aquesta
classe de béns es distingeixen els següents tipus:
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Conjunts (C): Són els grups arquitectònics i les àrees urbanes que presenten
valors històrics, de paisatge urbà, arquitectònics o urbanístics homogenis, i que es
caracteritzen per la seva agrupació contínua, integració al medi urbà, clara
delimitació i coherència en els materials, elements o estils emprats en la seva
construcció.
Edificis (E): Són els monuments i immobles amb valors arquitectònics, històrics o
socials, que conserven total o parcialment la coherència unitària del projecte
original malgrat les actuacions que al llarg del temps s’han efectuat sobre els
mateixos. Per la seva singularitat, característiques, representativitat i per la seva
coherència en el pensament arquitectònica que transmeten, pertanyen
inequívocament al patrimoni cultural de la ciutat i són mereixedors d’una especial
protecció.
En altres casos, els béns estan lligats històricament a les activitats de l’entorn de
la ciutat i mantenen els valors d’una arquitectura generalment popular i anònima, i
són representatius de l’ocupació en el territori.
Obres civils (OC): Són aquelles obres d’enginyeria civil o militar, com ponts,
canals, preses, muralles o torres de guaita o defensa, que tenen un interès
específic per raons històriques, arqueològiques, científiques, culturals o socials.
Elements (EL): Són aquelles obres aïllades, de petit format, que s’integren en el
paisatge com a objectes commemoratius, representatius, d’interès específic per
raons històriques, científiques, artístiques, culturals o socials, i que conserven total
o parcialment el seu disseny.
Espais Urbans (EU): Són aquells indrets formats bàsicament per elements
vegetals que han esdevingut d’una importància rellevant en el paisatge urbà per
estar arrelats a la història de la ciutat i la seva gent.
Jaciments arqueològics (JA) són aquells indrets on hi ha restes d’intervenció
humana i que estan inventariats per la Direcció General del Patrimoni Cultural.

2.

BENS D’INTERÈS NATURAL.
Es distingeixen els següents tipus:
Espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
Paratges Naturals, (PN) delimitats per aquest POUM.

3. ESPAIS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC.

1. Són preferents la conservació, la consolidació i la restauració i en cap cas es
permetran obres que suposin un canvi en les característiques tipològiques i
essencials del bé catalogat.
2. En el cas de rehabilitació o reutilització, es respectaran els elements protegits i les
obres s’atendran a les condicions de protecció establertes en les fitxes particulars.

3. En qualsevol cas, les obres d’intervenció en els béns immobles respectaran les
condicions ambientals, arquitectòniques i característiques del lloc o del seu entorn
immediat. Totes aquestes obres o intervencions estaran orientades a restituir la seva
configuració arquitectònica original o característica.
4. Els propietaris dels béns immobles inclosos en el present catàleg són obligats a
conservar-los en bon estat, tant de seguretat com de salubritat i ornamentació.
L’Ajuntament podrà ordenar d’ofici o a instància de qualsevol interessat, l’execució de
les obres necessàries per a la conservació en les òptimes condicions quan els seus
propietaris no en tinguin cura.

5. En els elements vinculats als recursos hídrics (fonts) no s’admet cap actuació que
pugui malmetre o degradar les seves característiques essencials, el seu entorn i la
qualitat de les aigües. en conseqüència, resten prohibides els moviments de terres o
actuacions que puguin produir alteració del curs de les aigües o de la seva qualitat.
totes les obres plantacions i altres actuacions que es puguin autoritzar, aniran
destinades a millorar o adequar les àrees contigües de l’indret.

Respecte als espais naturals protegits:
La regulació d’aquests espais serà sempre compatible amb la zonificació i els usos
previstos en aquest POUM i s’ordenaran de tal forma que aquesta compatibilitat posi
en valor els aspectes protegits per aquest Catàleg.
1. No s’admetran actuacions que n’alterin la seva morfologia, ni pèrdua dels seus valors
naturals i/o mediambientals. No s’admetran actuacions ni activitats que impliquin
incompatibilitats o pèrdua dels valors especialment protegits. En conseqüència, resten
prohibits els moviments de terres, (excepte quan resultin necessaris pel
recondicionament), i les activitats extractives en general.
2. En els espais protegits resta prohibit efectuar accions sobre el medi físic o biològic
vinculat a l’aigua que incideixin negativament en la seva qualitat. A aquest efecte,
resta prohibit efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües,
acumular residus sòlids, runes o substàncies que representin un perill de
contaminació de les aigües o degradació del seu entorn.

Els espais d’interès paisatgístic estan constituïts pels:
Entorns naturals d’interès cultural i paisatgístic (EC)
Espais naturals de fragmentació paisatgística de l’estructura urbana. (EF)
Àrees d’interès natural i paisatgístic.

Art. 4 Criteris de protecció comuns.

3. Resten protegits expressament la gea, la vegetació i la fauna. En conseqüència no es
permetrà cap actuació susceptible d’originar la degradació, el deteriorament o la
pèrdua dels ecosistemes.
En general, a tots els espais naturals protegits, es preservarà, mantindrà i millorarà la
comunitat vegetal característica i els sòls per evitar l’erosió i la pèrdua de llur qualitat. No
es permetran transformacions que puguin donar lloc a canvis irreversibles de la
naturalesa forestal.

Respecte al béns immobles:
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DISPOSICIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DELS BENS CULTURALS:
ARQUITECTÒNICS, ARQUEOLÒGICS I HISTÒRICS.
Art. 5 Categories.
D’acord amb les determinacions de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català i el Decret 276/2005,de 27 de setembre, de les comissions territorials del
patrimoni cultural:
1. Són BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL (BCIN), aquells béns culturals que
han estat declarats per acord exprés i a l’efecte, en el seu dia, de l’òrgan competent
de protecció del patrimoni.
2. Són BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL (BCIL), la resta de béns culturals
inclosos en aquest catàleg.
3. Tots els béns que formen part dels dos grups anteriors estaran inclosos en el Catàleg
del Patrimoni Cultural Català.
4. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural haurà d’autoritzar qualsevol intervenció
en els Béns d’Interès Nacional. L’Ajuntament, si ho creu convenient, podrà consultar
o sol.licitar informes a aquesta comissió en el moment d’autoritzar les intervencions
en els Béns d’Interès Local.
Art. 6 Classificació tipològica dels Béns Culturals.
(C) CONJUNTS:
Nucli històric
Colònies
Cementiri
(E) EDIFICIS:
E1
E2
E3
E4
E5

Edificis religiosos
Edificis públics civils i socials
Edificis residencials particulars i col·lectius
Edificis industrials
Masos i masies

(OC) OBRES I CONSTRUCCIONS CIVILS:
OC1
OC2
OC3
(EL)

Construccions militars
Construccions hidràuliques
Construccions viàries i ferroviàries
ELEMENTS:

EL1 Elements exempts
EL2 Elements adossats

(EU) ESPAIS URBANS:
(JA)

Art. 7 Nivells de protecció.
Segons els valors que primordialment es protegeixen, els béns culturals immobles de
caràcter arquitectònic i/o artístic, es divideixen en els següents grups:
A. Protecció integral
B. Protecció parcial
C. Protecció singular
La protecció dels valors propis del grup a que pertanyen s’estén a la totalitat o
determinades parts del bé a protegir segons es determini individualitzadament a la fitxa
de cadascun d’ells. El contingut mínim de la documentació per sol.licitar la llicència serà
el descrit en l’article 40.3 de les Normes urbanístiques del POUM. Si de la documentació
presentada en la sol.licitud de llicència se’n deriva que hi ha més parts del bé que
mereixen ser protegides, aquestes s’incorporaran al grau de protecció. Així mateix per tal
de completar l’anàlisi de l’edifici, l’Ajuntament podrà sol.licitar un estudi històric del
mateix.
Art. 8 Protecció integral (A).
1. Comprèn aquells edificis que tenen un interès considerable per ésser significatius
des del punt de vista de la seva tipologia, per les seves especials característiques
estructurals, per el sistema portant i les tècniques constructives utilitzades;
distributives, per la seva organització de l’espai; o per resultar representatius dels
diferents corrents arquitectònics que s’han succeït al llarg de la història.
2. L’objectiu del Catàleg és afavorir la conservació i rehabilitació de l’edifici. Les
actuacions de consolidació, conservació, restauració i/o rehabilitació no suposaran
modificacions dels elements especialment protegits i aniran encaminades a recuperar
i conservar els seus valors arquitectònics inicials.
3. No s’hi admetran les obres d’augment de volum sobre o sota rasant, ni es podrà
enderrocar cap part de l’edificació o element si aquestes actuacions comporten
afectació o risc de pèrdua dels valors protegits que motiven la seva catalogació.
Art.9 Protecció parcial (B).
1. Comprèn aquells edificis les façanes i/o volums dels quals, en la seva totalitat o
parcialment, tenen una especial significació en la composició dels espais urbans del
nucli històric, per la seva antiguitat i permanència en el transcurs del temps; per llurs
característiques formals, d’uniformitat i coherència, i per ésser exponents de
l’arquitectura tradicional de Ripoll d’èpoques anteriors.
2. L’objectiu del Catàleg és afavorir la conservació de la configuració de les façanes i/o
volums protegits i la rehabilitació de l’edifici.
3. Quan l’alçada edificable de l’edificació existent sigui inferior a la que consta en els
plànols d’ordenació, podrà ser objecte d’obres d’ampliació.
4. Les obres de gran rehabilitació que afectin la darrera planta edificada d’immobles
amb un nombre superior de plantes al permès pel pla, hauran de comportar
l’enderroc d’aquelles plantes o cossos impropis afegits a l’edificació.

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
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5. S’admet l’enderroc d’aquelles parts no protegides. Les obres de reconstrucció de les
parts enderrocades es projectaran buscant la compatibilitat compositiva amb les
característiques compositives de les parts protegides de l’edifici i es subjectaran a les
condicions i paràmetres previstos per a les intervencions d’obra nova en cada zona.
Art.10 Protecció singular (C).
1. Comprèn aquells edificis, que sense reunir les característiques de la protecció
parcial, presenten determinats elements d’interès artístic, arquitectònic o històric,
sigui a la façana o a l’interior que cal protegir.

Elements naturals: Són els elements, principalment vegetals, que formen unitats
paisatgístiques amb l’edifici (jardins, arbredes, bosquets, etc.), o el conjunt vegetal i/o
espai natural objecte de protecció. També s’hi contemplen els espais lliures conformats
entre les edificacions principals, les pallisses o cabanes i els closos emmurallats.

Art.12 Formes d’intervenció.
Les formes actuacions previstes en aquestes normes sobre els edificis, construccions,
elements i conjunts d’interès històric – arquitectònic, són les següents:
1

Obres de consolidació. són aquelles que contribueixen a arranjar i reformar les parts
que es consideren dèbils i que poden perillar la seva durabilitat. Aquestes obres no
suposaran en cap cas l’alteració dels valors protegits, i garantiran l’estabilitat
estructural de l’element.

2

Obres de conservació. són aquelles que tendeixen a impedir la degradació de l’estat
original de l’element protegit sense perjudici de considerar la seva evolució en el
temps i amb l’objectiu de garantir la seva durabilitat sense alterar-ne les
característiques que li són pròpies.

3

Obres de restauració: són aquelles que tenen per finalitat la recuperació de la fesomia
formal, material i cromàtica que tenia originalment l’element protegit, sense perjudici
de considerar la seva evolució en el temps. Per aquestes actuacions serà necessari
el suport de la documentació que doni testimoni del seu estat original.

2. Comprèn, també, els altres béns d’interès cultural d’aquest Catàleg que no són
edificis com poden ser obres i construccions civils, elements, espais urbans, runes
històriques i jaciments arqueològics que mereixen ser protegits.
3. L’objectiu del Catàleg és la conservació dels elements protegits i la rehabilitació de
la resta.
4. S’admet l’enderroc total o parcial de l’edifici només en aquells casos en els quals
els elements protegits siguin de tal índole que puguin ser fàcilment desmuntables i
integrables en la nova edificació, sense que pateixin desperfectes o desvirtuació
dels valors protegits; i es garanteixi la seva reposició. Les obres de reconstrucció
de les parts enderrocades es projectaran buscant la compatibilitat compositiva
amb les característiques compositives i constructives dels elements protegits i es
subjectaran a les condicions i paràmetres previstos per a les intervencions d’obra
nova en cada zona.
5. En el cas dels jaciments arqueològics la protecció correspon a les restes ubicades
en el subsòl i/o a les estructures conservades en alçat. Qualsevol tipus d’obra o
actuació que afecti el subsòl i/o les estructures en alçat, comportarà la realització
d’una intervenció arqueològica preventiva d’acord amb la reglamentació vigent de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Art.11 Elements constitutius de les edificacions.
Als efectes d’establir les proteccions que corresponguin en cada cas, es distingeixen els
següents elements o aspectes constitutius dels béns culturals immobles:
Volum: Són els límits físics exteriors de l’edifici, construcció o element protegit.
Façana: s’entén com a façana protegida el conjunt d’elements arquitectònics
funcionals i ornamentals que formen els murs exteriors de tancament d’un edifici.
Coberta: s’entén com a coberta protegida el conjunt d’elements arquitectònics,
funcionals i ornamentals que cobreixen un edifici.
Elements comuns: Són aquells elements d’un edifici que són compartits per les
diverses propietats del mateix, o locals susceptibles d’ús independent, altres que les
façanes i la coberta (estructura, vestíbul, caixa d’escala, etc.).
Elements específics: Són els elements històrics, arquitectònics, arqueològics,
funcionals, constructius, ornamentals, etc. que pel seu valor individual, es protegeixen de
forma específica i es determinen per a cada cas en la fixa corresponent.

3. Obres de reutilització: són aquelles que tenen per finalitat l’adequació de l’element
protegit a usos diferents als originals. En cap cas, el canvi d’ús implicarà la pèrdua
total o parcial dels volums arquitectònics protegits.
4. Obres de rehabilitació: són aquelles que tenen per finalitat l’adequació de l’element
protegit a usos residencials o altres, que precisen reunir determinades condicions de
salubritat i habitabilitat. En cap cas la rehabilitació implicarà la pèrdua dels valors
arquitectònics protegits.
5. Obres d’ampliació: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o
volum de l’element protegit, sense modificar ni sobre passar la coberta. En cap cas
les obres d’ampliació implicaran la pèrdua dels valors arquitectònics protegits, ni es
plantejaran amb un llenguatge arquitectònica que no permeti diferenciar l’edifici
original de la nova construcció.
6. Obres d’addició: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o volum
de l’element protegit sobrepassant-hi una o vàries plantes. En cap cas l’addició
suposarà la pèrdua dels valors arquitectònics protegits ni es plantejaran amb un
llenguatge arquitectònic que no permeti diferenciar l’edifici original de la nova
construcció.

Art.13 Condicions de les actuacions.
Les formes d’actuació de consolidació i de conservació seran preceptives a tots els
edificis, elements, construccions i conjunts que formen aquest Catàleg.
Els mínims conceptes en que s’ha d’entendre la conservació són:
Seguretat. L’edifici ha de garantir la seguretat i estabilitat estructural interna i la seguretat
vers la via pública.
Salubritat: L’edifici ha de garantir les normes higièniques mínimes que estableix la
legislació vigent.
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Habitabilitat: L’edifici ha de garantir les normes d’habitabilitat mínimes que estableix la
legislació vigent.
Ornamentació pública: : L’edifici, construcció o element protegit ha de conservar en la
forma adequada els elements estilístics, funcionals i ornamentals de l’obra original.

Es relacionen a l’article següent.

Art. 14 Ruïna o enderroc d’edificis, construccions o elements catalogats.

La delimitació i identificació de cadascun dels espais que contenen els béns d’interès
natural s’efectua als plànols de la sèrie 5, Sòl no Urbanitzable, i de la sèrie 6, Catàleg de
Bens del Sòl Urbà i Urbanitzable, del Volum VI. Els valors que es protegeixen i el règim
de gestió aplicable són els que per a cadascun d’ells es determinen a la Fitxa del Catàleg
que es correspon amb el seu número d’identificació que consta en els plànols.

Els edificis, construccions i elements catalogats no podran ser enderrocats total o
parcialment excepte en aquelles parts no protegides.

Art. 18 Relació dels Paratges Naturals.

L’ajuntament ordenarà a les persones o institucions responsables, la reparació dels danys
causats il·lícitament, mitjançant ordres executives de reparació, reposició, reconstrucció,
o enderrocament o mitjançant les que siguin necessàries, per a restituir el bé al seu estat
anterior.
Art. 15 Usos.
Els usos dels béns catalogats s’ajustaran al disposat en les normes generals, i seran els
admesos en del POUM per a cada zona on es localitzi el bé protegit. Queden exclosos
els usos que signifiquin obres, instal.lacions o activitats que siguin incompatibles amb la
conservació i protecció dels valors arquitectònics del béns catalogats.
Art. 16 Energies renovables.
Resten exclosos de l’obligatorietat d’adopció d’aquelles mesures d’estalvi energètic que
comportin la instal·lació de panells de captació d’energia solar tots els edificis del nucli
històric.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DELS
NATURAL .

BENS

D’INTERÈS

Art. 17 Classificació i modalitats de protecció.

Els Paratges Naturals delimitats per aquest catàleg són els següents:
PN 1
PN 2
PN 3
PN 4
PN 5
PN 6
PN 7
PN 8
PN 9
PN 10
PN 11
PN 12
PN 13
PN 14
PN 15
PN 16
PN 17
PN 18
PN 19
PN 20
PN 21
PN 22
PN 23
PN 24
PN 25

L'Escala - Llastanosa - El Bofí
Obaga de Terrades, el Roig
Obaga de Sant Quintí
Muntanya del Catllar
Muntanya de Sant Antoni – Puigbò
Muntanya de Sant Bartomeu - els Cirers
Serra del Boix - obaga de les Solses
Muntanya de Sant Roc – Maiols
Planes de Rama
Pla d'Ordina i de Garona
Quintans del Batet, del Guixer i dels Cirers
Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut
Riu Ter - Quintans de Terradelles – Llastanosa
Riu Ter: Agafallops - Sant Quintí
Riera de les Llosses
Riera de les Carboneres
Riera de Cauvell – Tresplans
Riera de Caganell
Riera de Maiols
Riu Freser
Riu Ter: Límit de terme a Mas d’En Bosch
Riu Ter: Mas d'en Bosch a Font Viva
Riu Ter: tram nucli urbà
Riu Ter: Sant Quintí en avall
Turó de Terradelles - riera de l'Om

Art. 19 Protecció dels bens d’interès Natural.
ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (EIN) I XARXA NATURA 2000.
Són Espais d’Interès Natural els establerts pel Decret 328/92 del Pla d’Espais d’Interès
Natural de Catalunya, dins el terme municipal de Ripoll :
- L’espai de la serra de Milany- Puigsacalm- Bellmunt (MPB) delimitat pel Pla especial de
delimitació definitiva de aprovat per Resolució publicada al DOGC núm. 4286, de 23 de
desembre de 2004.
- L’ Espai Natural de Montesquiu (MSQ).
Són espais identificats com de Xarxa Natura 2000 aquells altres espais, proposats per la
Generalitat de Catalunya per a ser integrats a aquesta xarxa europea, compresos dins el
terme municipal de Ripoll : Espais de la Ribera de l’Alt Ter.

La protecció dels Espais d’interès natural compresos dins el PEIN, ve establerta en les
disposicions de la seva pròpia aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural, de la Llei
12/1985 de 13/6/1985 d’Espais naturals, i per les disposicions posteriors. Els espais
compresos dins la Xarxa Natura 2000 es regiran de conformitat amb les directrius de
gestió de la xarxa aprovades o que s’aprovin en desenvolupament.
La protecció dels PARATGES NATURALS (PN) és amb caràcter absolut pel que fa a les
formacions geològiques, geomorfològiques, ecosistemes, vegetals i característiques
singulars que motiven la seva protecció.
Art 20 Usos.

PARATGES NATURALS (PN)
Són aquells altres espais que, constitueixen un conjunt natural amb característiques
ambientals, paisatgístiques i de notable vàlua ecològica i mediambiental i que són objecte
de protecció específica, sigui quina sigui la classificació urbanística del sòl.

Aquests espais tenen consideració de lliures de qualsevol tipus de nova edificació i/o
construcció. Les úniques activitats permeses són les de caràcter cultural, científic,
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didàctic i divulgatiu dels valors essencials que motiven la seva protecció. Pels bens
culturals inclosos o vinculats a aquests espais regiran els usos admesos en el POUM.
Art. 21 Condicions particulars dels paratges naturals.
Als paratges naturals, no es permeten les activitats que directa o indirectament
perjudiquin els valors naturals que es protegeixen, ni que malmetin, transformin,
desfigurin, o destrueixin la seva geomorfologia o la seva flora.
Als paratges naturals que continguin masses vegetals, les condicions de protecció i
actuacions tendiran al manteniment, millora i, si escau, la regeneració dels ecosistemes i
elements vegetals objecte de protecció.
No es permet cap activitat que pugui alterar, destruir o transformar l’ecosistema, la
vegetació i la fauna característiques.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS
PAISATGÍSTIC .

Art. 22 Classificació dels espais.
Dins els espais d’interès paisatgístic es distingeixen els següents tipus, segons els valors
específics de cadascun d’ells, que a més dels generals, es protegeixen.
ENTORNS NATURALS D’INTERÈS CULTURAL I PAISATGÍSTIC.
Són aquells espais naturals que presenten per les característiques de la seva vegetació
un interès estètic, cultural, històric, que en determinats casos, per la seva posició o
vinculació a altres béns protegits han esdevingut indissociables d’aquests.
Comprèn comunitats vegetals pròpies de la regió biogeogràfica on s’emplacen,
combinades, en general, amb plantacions i ordenacions arbòries antròpiques tot formant
conjunts i masses vegetals per tal de produir efectes estètics, de gran interès tradicional,
històric i paisatgístic.

ESPAIS NATURALS DE FRAGMENTACIÓ PAISATGÍSTICA DE L’ESTRUCTURA
URBANA.
Aquest tipus està format per aquells espais que presenten una singularitat pel que fa a la
morfologia física del propi territori en el que està implantat el sistema urbà de Ripoll, per
raó de la seva posició topografia prominent, per la presencia de vegetació i masses
arbòries associades. El pla general d’urbanisme atorga a aquests espais un paper
estructurant com espais no edificables, tant en relació amb el model d’ocupació del sòl
per la urbanització i edificació, com en la percepció del paisatge urbà i periurbà.
La major part d’aquestes espais són els que es situen sobre el desnivell o sòcol que
presenta el territori entre la terrassa fluvial inferior i la superior i que es produeix en
diversos trams de la vall del Ter i del Freser.

AREES D’INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC.
Són aquelles porcions extenses del territori amb poca o nul·la presència d’edificacions
que si bé no presenta qualitats intrínseques remarcables en la seva totalitat constitueix

l’enquadrament natural general en el es produeix un equilibri i harmonia entre els
elements d’interès natural o altres béns culturals protegits.
Les àrees de protecció natural i paisatgística s’han de mantenir com espais lliures
d’edificació per tal de conservar les relacions existents entre els béns naturals i culturals
protegits i l’entorn natural on estan implantats, evitant la proximitat d’altres usos o
construccions que en limitin o interfereixin les vistes en el seu conjunt, amb la finalitat de
completar-ne la percepció i protecció.
Tenen a més la funció, conjuntament amb la resta d’espais protegits i el sistema de parcs,
d’establir un sistema continu d’espais lliures o xarxa verda que fragmenta els espais
transformats i urbanitzats.
La delimitació i identificació de cadascun dels Espais d’Interès Paisatgístic s’efectua als
plànols de la sèrie 5, Sòl no Urbanitzable, i de la sèrie 6, Catàleg de Bens del Sòl Urbà i
Urbanitzable, del Volum VI.
Art. 23 Relació dels espais d’interès paisatgístic.
Entorns naturals d’interès cultural i paisatgístic
EC1 Entorn de Rama
EC2 Entorn de Can XV
EC3 Entorn del Fanguer i L’Anglada
Espais naturals de fragmentació paisatgística de l’estructura urbana.
EF 1
Sòcol verd: Mas Torrents - Torrent de Sadurní
EF 2
Sòcol verd: Torrent de Sadurní - El Sant
EF 3
Sòcol verd: Torrent de Serrallonga
EF 4
Sòcol verd: Cementiri - Palou
EF 5
La Torre
EF 6
Bac de la Font d’Engordans.
EF 7
Sòcol verd: Cal Sant Pare – Casellles.
Àrees d’interès natural i paisatgístic.
Vall de la riera de Vallfogona
Sant Roc i riera de Maiols
Vessant esquerra de la Vall del Ter i plana de Rama
Vessant dret de la vall del Freser i del Ter..
Art. 24 Protecció dels espais d’interès paisatgístic.
La protecció dels Espais Naturals d’interès cultural (EC)
Aquests espais tenen la condició d’espais lliures d’edificació, i els usos o activitats actuals
tenen les limitacions establertes en el POUM i la legislació sectorial que sigui aplicable.
La protecció dels Espais Naturals de Fragmentació Paisatgística de l’Estructura
Urbana (EF) és amb caràcter general pel que fa als aspectes mediambientals, vegetals,
paisatgístics, tradicionals, històrics i característiques singulars o formals que motiven la
seva protecció.
En les Àrees d’interès natural i paisatgístic, la protecció és global, per a garantir que
no desaparegui ni s’ alterin la estructura general que conforma aquest paisatge,
caracteritzat per l’equilibri de les masses boscoses, les clarianes, els elements
geomorfològics singulars i les edificacions que s’hi emplacen.
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Art. 25 Usos.
Els usos i activitats en aquests espais són els que determina el POUM i hauran de ser
compatibles amb els valors protegits.

Art. 26 Condicions particulars.
En les Àrees d’interès natural i paisatgístic, no es permeten actuacions i/o activitats
que trenquin l’equilibri i composició dels diferents elements que conformen el paisatge
actual, caracteritzat pel mosaic que formen les masses boscoses, els grups vegetals, les
clarianes, els prats, els conreus i les feixes.
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BÉNS CULTURALS PROTEGITS
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RELACIÓ DE BÉNS CULTURALS PROTEGITS
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CONJUNTS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Cementiri municipal
Habitatges Can Badia
Colònia Agafallops
Voltes de la plaça Gran
Colònia Jordana o Surribas
Cases Colònia Noguera
Habitatges del Pla

C
B
B
C
B/C
B
B

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

A
A
A
A
B
C
A
A
C
A
C
C
C
C
C

BCIN
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIN
BCIL
BCIN
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

B
B
B
A
A
B/C
B
B
B

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

A
B
B
B
C
B

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

EDIFICIS
Edificis Religiosos
E1.01
E1.02
E1.03
E1.04
E1.05
E1.06
E1.07
E1.08
E1.09
E1.10
E1.11
E1.12
E1.13
E1.14
E1.15

Monestir de Santa Maria
Església de Sant Pere
Capella de Sant Miquel de la Roqueta
Jardí i Església de la Colònia de Santa Maria
Rectoria
Capella del Remei de Baix
Església de Llaers (Castell)
Capella del Remei de Dalt
Església de Santa Maria del Catllar
Església de Sant Bernabé de Tenes
Ermita de Sant Bartomeu
Ermita de Sant Antoni de Morers
Ermita del Calvari
Església de les Corts
Capell de Sant Roc

Edificis públics civils i socials
E2.01
E2.02
E2.03
E2.04
E2.05
E2.06
E2.07
E2.08
E2.09

Hospital vell
Estació de ferrocarril
Antic escorxador
Escola Joan Maragall
Institut d'Ensenyament Secundari Abat Oliba
Casa de la vila
Estació Nova
Edifici Sayós "Bonet"
Escoles Sant Bernabé de Tenes

Edificis residencials particulars i col.lectius
E3.01
E3.02
E3.03
E3.04
E3.05
E3.06

Casal de Rama
Cases Casals
Can Quinze
La Torre
Casa Solanell
Casa Pujol

E3.07
E3.08
E3.09
E3.10
E3.11
E3.12
E3.13
E3.14
E3.15
E3.16
E3.17
E3.18
E3.19
E3.20
E3.21
E3.22
E3.23
E3.24
E3.25
E3.26
E3.27
E3.28
E3.29
E3.30
E3.31
E3.32
E3.33
E3.34
E3.35
E3.36
E3.37
E3.38
E3.39
E3.40
E3.41
E3.42
E3.43
E3.44
E3.45
E3.46
E3.47
E3.48
E3.49
E3.50
E3.51
E3.52
E3.53
E3.54
E3.55

Casa Masdéu
Casa Ticó
Casa de l'Arquet
Casa Padrós
Casa Serra - Edifici antic jutjat
Edifici Caixa de Pensions
Casa Matabosch
Casa Busquets
Casa Mitjavila
Casa Soldevila - "Bussanya"
Casa Planesas
Casa Comavellosa
Casa Portell
Casa Casals - "Reccapolis"
La Torre Illa
Casa Canelles - Cal "Rojo"
Casa tarracó
Casas Carola - "La Closca"
Casa Ojeda - "Xartel"
Ca l'Antich
Casa Llimós - "Casa ramona"
Farmacia Sargatal
Casa Miralpeix
Ca la Confiança
Carrer Vinyes - Colí - Perdut
Cala Quimeta
Casa Bosch
Cal Sidro
Casa Garriga
Can Vert
Casa Raval, 25
Casa Raval, 27
Casa Clerch
Casa Cruells
Casa Casals - "Huerta"
Casa Dou
Casa Campà - "Pous"
Casa bar Pirineus
Casa Folcrà
Casa Andreu
Escola Salesiana
Casa "Payet"
Casa Terradellas
Museu "Can Budallés"
Casa Vaquer
Villa Consuelo
Casa Montades
Casa Alòs (Casino Vell)
Casa Bonada

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
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E3.56
E3.57
E3.58
E3.59
E3.60
E3.61
E3.62
E3.63
E3.64
E3.65
E3.66
E3.67
E3.68
E3.69
E3.70
E3.71

Casa Siqués
Casa Codina
Edifici Banesto
Casa Duran
Casa Buixó
Casal de Taurinyà
Casas Soldevila
Casa Elèctrica de Ripoll
Casa Moreno
Casa Mullol
Casa Unió
Edifici Banc Central
Botiga Anfruns
Conjunt de la casa Serrallonga
Casa Vilà
Casa Guardia

B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

B
A
B
A/B
B/C
C
B
C
C
C

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIN

C
B
C

BCIN
BCIL
BCIL

Edificis industrials
E4.01
E4.02
E4.03
E4.04
E4.05
E4.06
E4.07
E4.08
E4.09
E4.10

Edificis fàbrica del Pla
Naus indústries Casals
La Farinera
Conjunt Palau
Fàbrica Nicolau
Forn de pa i parets seques de Sant Quintí
Hivernacle Escola Taller
Forn de guix de la colònia Sta. Maria
Teuleria de la vila de Llaers
Molí de les Corts

Masos i masies
E5.01
E5.02
E5.03
E5.04
E5.05
E5.06
E5.07
E5.08
E5.09
E5.10
E5.11
E5.12

Casa Sant Quintí
Mas la Vila de Llaers
Mas la Serra de Llaers
Mas Les Tenes
Mas Vilardenó
Mas la Serra del Boix
Mas el Teixidor
El Barretó
El Bofí
Mas el Puig
Cal Deu
Masia Castell Maspalom

OBRES I CONSTRUCCIONS CIVILS
Construccions militars
OC1.01
OC1.02
OC1.03

Fragments de muralla
Fortí de l'Estrella
Fortí del Pla de la Bandera

OC1.04
OC1.05
OC1.06
OC1.07

Fortí de can Violí
Búnquer. Línia del Pirineu
Refugi de la G.Civil de la pl. de l'Ajuntament
Refugi de la G.Civil de la crta. De Sant Joan

C
C
C
C

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

C
C
B
C
C
C
C
C
C
C

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

C
C
C
C
C
C
C
C
C

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

Construccions hidràuliques
OC2.01
OC2.02
OC2.03
OC2.04
OC2.05
OC2.06
OC2.07
OC2.08
OC2.09
OC2.10
OC2.11
OC2.12
OC2.13
OC2.14

Canal de can Badia
Traçat medieval de la sèquia Molinar
Pou de la Corba
Conjunt de l'Escala
Conjunt de l'Aliguer
Canal de can Noguera
Resclosa i canal de can Guetes
Resclosa i canal de l'Arquet
resclosa i canal de l'Almoina
Rentadors de can Pòlit
Desaigües de la fàbrica tèxtil Bach
Pou de glaç de Maiols
Pou de Can Guetes
Mina d'aigua de la Querola

Construccions viàries i ferroviàries
OC3.01
OC3.02
OC3.03
OC3.04
OC3.05
OC3.06
OC3.07
OC3.08
OC3.09
OC3.10

Boca túnel Transpirinenc
Pont del Raval
Dipòsit d'aigua i cotxeres
Pont de Calatrava
Pont de les Tenes
Arrencada del pont de la Barricona
Casetes de tren
Ruta de ferro
Pont de l'Aliguer
Pont del camí ral de Ripoll a Sant Joan

ELEMENTS
Elements exempts
EL1.01
EL1.02
EL1.03
EL1.04
EL1.05
EL1.06
EL1.07
EL1.08
EL1.09

Font d'Ordina
Creu Trencada
Xemeneia Badia
Xemeneia Badia
Monument 27 de Maig
Font plaça de Sant Eudald
Monument a la memòria dels Carabiners
Creu d'en Basora
Pou de Can Budallés
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EL1.10
EL1.11
EL1.12
EL1.13
EL1.14

Passeig i font de Can Casals
Font d'Estamariu
Font del Sagrat Cor
Font Freda
Font del Sofre de Baix

C
C
C
C
C

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

C
A

BCIL
BCIL

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

JA.16

Capella de la Congregació

C

BCIL

Elements adossats
EL2.01
EL2.02
EL2.03
EL2.04
EL2.05
EL2.06
EL2.07
EL2.08
EL2.09
EL2.10
EL2.11
EL2.12
EL2.13
EL2.14
EL2.15
EL2.16
EL2.17
EL2.18

Porta. Casa Jordana
Llinda. Mas Taurinyà
Porta. Carrer de la Font
Llinda. Carrer Perdut
Llinda. Carrer de Sant Jaume
Porta. Carrer de Sant Jaume
Porta. Casa Ametller
Porta. Casa Raval de Sant Pere
Porta i majòlica. Carrer de les Vinyes
Arcada i obertura. Plaça Dama
Font de Sant Eudald
Majòlica. Plaça Gran
Majòlica. Carrer de Sant Jaume/Trinitat
Rellotge de sol. Sayol
Rellotge de sol. Ca la Marina
Arcades antic escorxador
Llinda. Raval de l'Hospital
Escut de Ripoll

ESPAIS URBANS
EU1
EU2

Passeig Ragull
Espai i passera de vianants "La Lira"

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
JA.01
JA.02
JA.03
JA.04
JA.05
JA.06
JA.07
JA.08
JA.09
JA.10
JA.11
JA.12
JA.13
JA.14
JA.15

Bauma del Teixidor
Dòlmen de Salt
La Baumassa
Bauma dels Fleus
Dipòsit de Comavellosa
Plaça del Monestir de Santa Maria
Necròpolis de Santa Maria
La Farga. Carrer de les Vinyes
Carrer Trinitat 12-14
Can Budallés
Enterraments del canal
Santa Maria del Catllar
Pedra de Can Vilardenó
Petroglif de la tortuga
Plaça Gran de Ripoll
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Nom de l’espai
Codi
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

L’Escala – Llastanosa – Bofí
PN 1
551 ha
PARATGE NATURAL

Altres proteccions: La part del Domini públic hidràulic i la Zona de pesca controlada de
la riera de Vallfogona

Característiques i justificació
Aquest espai està bàsicament ocupat per extenses pinedes de pi roig, en alguns sectors
de les quals es va recuperant el bosc autòcton de roure martinenc a les solanes, i de
fagedes a les obagues. Sota del turó de l’Escala hi ha una clapa d’alzinar muntanyenc.
Complementa l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Milany amb la inclusió de les
pinedes i fagedes del marge dret de la riera de Vallfogona. A les vores del riu Ter i la
riera de Vallfogona hi viuen esponeroses vernedes. Als boscos d’aquest espai natural hi
viu el picot negre, entre d’altres espècies protegides. En aquest sector del Ter hi ha una
zona d’aigua encalmada que és un hàbitat molt bo per als ocells aquàtics i per a la
vegetació de ribera.
Des del punt de vista geològic, i més concretament tectònic, inclou el contacte entre les
grans unitats al·lòctones i les roques sedimentàries de l’avantpaís autòcton, amb
aflorament de gran vàlua científica i didàctica.
Paisatge forestal de muntanya mitjana, que conserva una bona integritat. Al sector sud,
el turó de l’Escala, que combina harmònicament rocam, boscos i prats té gran qualitat
paisatgística.
ESPÈCIES DE FLORA
ESPÈCIES DE FAUNA
HÀBITATS
GEOLOGIA
PATRIMONI CULTURAL

Cardamine pentaphylos, Aegopodium podagraria
Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Cinclus cinclus
3240, 6212, 91E0*, 9150
Riu, fagedes, rouredes i freixenedes
Geozona 151. Coll de Terradelles (Vall del Ter) 2
geòtops
Sant Vicenç de Puigmal

Diagnosi de l’estat actual:
Els boscos estan bastant explotats, tenen estructura semiregular, on resten pocs arbres
grossos o vells. El bosc de ribera del riu Ter ha patit tallades arreu, en alguns sector, en
altres ha estat parcialment substituït per plantades de pollancres, i en uns altres, encara,
s’ha vist envaït per robínies (Robinia pseudoacacia).
Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:
Elaborar i executar plans de gestió forestal en les pinedes i fagedes que permetin
conservar-ne els exemplars més grossos i una petita proporció d’arbres morts esparsos.
Evitar les tallades del bosc de ribera autòcton i concentrar-les als trams de pollancredes i
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robinedes. Plantejar la recuperació gradual del bosc de ribera autòcton en els trams
desforestats.
Condicionar i senyalitzar els afloraments dels geòtops més accessibles, per facilitar-ne
l’ús didàctic i científic.

Nom de l’espai:
Codis de l’espai:
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Obaga de Terrades i Obaga de Sant Quintí
PN 2 i PN3
170 ha la de Terrades i 123 ha la de Sant Quintí
PARATGE NATURAL

Característiques i justificació:
Es tracta d’una comunitat de fagedes amb heura (Geranio-Fagetum) que té el valor
científic d’haver estat descrita per primera vegada en aquest indret (Vigo et al. 1983). Es
tracta d’un tipus de fageda rica en espècies de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari del
Tilio-Acerion. Al mateix temps formen un hàbitat idoni per a algunes espècies de fauna
protegida com el picot negre, la mallerenga d’aigua, etc.

ESPÈCIES DE FLORA

ESPÈCIES DE FAUNA
HÀBITATS

Acer plantanoides, Acer pseudoplatanus, Aegopodium
podagraria, Cardamine pentaphylos, Geranium phaeum,
Lathraea squamaria
Circaetus gallicus, Pernis apivorus, Dryocopus martius,
Graellsia isabelae, etc.
Núm. 3240, 6212, 6510, 91E0*, 9150
Fageda amb heura

Diagnosi de l’estat actual:
Aquests boscos estan en millor estat que temps enrera, ja que han anat recuperant el
bosc autòcton, que antigament havia estat substituït per feixes de conreu, o per una
pineda de pi roig secundària. Alguns trams dels boscos i comunitats de ribera es troben
un xic degradats.

Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:
Impulsar plans tècnics de gestió forestal que prioritzin la millora de l’estructura i la qualitat
de les fagedes, elimini el desbrossar constant dels marges de les rieres i torrents i adopti
mesures per evitar l’accés de bestiar als nuclis de fageda més ben conservats.
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Nom de l’espai:
Codi de l’espai:
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Muntanya del Catllar
PN 4
294 ha
PARATGE NATURAL

Nom de l’espai:
Codi de l’espai:
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Muntanya de Sant Antoni – Puigbò
PN 5
426 ha
PARATGE NATURAL

Característiques i justificació:

Característiques i justificació:

A l’obaga del Catllar hi ha una fageda amb heura com la de les Obagues de Terrades i
de Sant Quintí, mentre que a la solana hi ha roureda i prats de muntanya mitjana, els
quals contenen una remarcable densitat i varietat d’orquídies. En aquests boscos
caducifolis hi viuen espècies protegides com l’àliga marcenca, el picot negre, el gat
salvatge, i grans herbívors com el cérvol. Al torrent dels Tres Plans hi cria el tritó pirinenc.
Grans panoràmiques muntanyenques des del cim.

A l’obaga de Sant Antoni i de Puigbò hi ha fageda amb heura, acompanyada de rouredes
de roure martinenc al solell, i prats de muntanya mitjana. És lloc de cria d’espècies
d’interès com l’àliga marcenca, el picot negre, el gat salvatge, etc. I a la riera de Terrades
hi cria el tritó pirinenc. Alguns punts de la muntanya de Puigbó ofereixen dilatades
panoràmiques muntanyenques de qualitat.

Atesos els problemes d’estabilitat, alguns de sector forestals en pendents més
pronunciats, especialment damunt de substrats margosos, han de ser considerats de
boscos protectors de vessants.

Hi ha nombrosos alforaments de guixos de la formació Vallfogona, associats a les
estructures tectòniques, alguns dels quals ofereixen un considerable interès científic,
especialment el Punt d’Interès geològic 25, que mostra bons afloraments en una antiga
guixera.

ESPÈCIES DE FAUNA

ESPÈCIES DE FAUNA

HÀBITATS
GEOLOGIA

Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Bubo bubo,
Dryocopus martius, Felis silvestris, Euproctus asper,
etc.
Núm. 6212, 9150
Prats calcícoles
Àrea amb problemes d’inestabilitat de vessant que
justifiquen la consideració de boscos protectors

HÀBITATS
GEOLOGIA

Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Felis sylvestris,
Euproctus asper, etc.
Núm. 6212, 9150
Prats calcícoles
PIG 25 en guixos de la formació Vallfogona

Diagnosi de l’estat actual:
Diagnosi de l’estat actual:
Una sèrie de fortes tallades i estassades han malmès molt el bosc i el seu sotabosc. La
conducció del gas natural fins a Ripoll va afectar una part de la fageda del Catllar o dels
Tres Plans, així com la vegetació del torrent dels Tres Plans.

Fortes tallades i estassades han malmès alguns sectors del bosc. L’accés incontrolat del
bestiar a la riera n’afecta la vegetació i fauna.

Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:

El costum de desbrossar els marges de les rieres i torrents, accelera el seu assecament i
afavoreix el trepig del bestiar, que acaba afectant a la fauna aquàtica.
La presència de bestiar dins del bosc i a l’interior dels torrents causa impactes negatius
al sotabosc i malmet l’equilibri de la fauna aquàtica en torrents molt petits i de cabal
escàs.

Promoure un sistema de gestió forestal que permeti mantenir les característiques
naturals de la fageda, amb boscos irregulars ben estructurats.

Finalment, hi ha un gran nombre de pistes i camins usats per vehicles tot-terreny.

Controlar l’accés del bestiar a la llera de la riera.

Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:

Condicionar i senyalitzar el punt d’interès geològic núm. 25 de l’inventari comarcal, on
afloren els guixos de Vallfogona, per afavorir-ne l’ús didàctic.

Prohibir l’obertura de noves pistes forestals i prioritzar el condicionament i millora de les
que ja existeixen.

Per la via del pla de gestió forestal , o altra, regular les activitats que causen impactes
negatius als boscos i la qualitat dels ecosistemes torrencials.
Adoptar mesures per limitar l’accés indiscriminat de vehicles tot terreny.
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Nom de l’espai:
Codi de l’espai:
SUPERFÍCIE (Ha)
PROTECCIÓ POUM

Muntanya de Sant Bartomeu – els Cirers
PN 6
113 ha
PARATGE NATURAL

Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Serra del Boix – Obaga de les Solses
PN 7
95 ha
PARATGE NATURAL

Característiques i justificació:

Característiques i justificació:

El solell de la muntanya de Sant Bartomeu i els Cirers presenta una roureda de roure
martinenc en recuperació, ja que, històricament, aquesta havia estat de les muntanyes
més aprofitades agrícolament de l’entorn de Ripoll, i encara s’observen les feixes d’antics
conreus. Cap a Cal Batet i els Cirers hi ha alguns exemplars aïllats de roures molt vells.
A l’obaga hi ha fageda, molt barrejada amb pi roig.

L’obaga de les Solses manté alguns boscos higròfils de gran interès, com la roureda de
roure pènol, i el bosc de ribera amb tells, erables, etc. També hi ha fageda i algunes
espècies de plantes i arbres de distribució reduïda, com els mateixos erables i fals
plàtan, etc.

La muntanya de Sant Bortomeu – Els Cirers és molt resseguida per l’avifauna durant les
èpoques de migració.
ESPÈCIES DE FAUNA
HÀBITATS
PATRIMONI CULTURAL

Circaetus gallicus,
Núm. 6212, 9150
Prats calcícoles
Runes de Sant Bartomeu

Junt amb la plana de Rama i la solana del Puig de l’Ou conformen la millor mostra de
paisatge rural equilibrat de fons de vall que resta a la vall del Ter en el municipi.
ESPÈCIES DE FAUNA
HÀBITATS
GEOLOGIA
PATRIMONI CULTURAL

Parus palustris, Euproctus asper, etc.
6212, 9150, 9160, 91E0*
Prats calcícoles
Afloraments d’interès local a la llera del Ter
Ruta del Ferro

Diagnosi de l’estat actual:

Impactes actuals i diagnosi de l’estat actual:

Fortes tallades i estassades que han malmès molt el bosc. Hi ha una proliferació de
pistes forestals excessiva, per on hi accedeixen vehicle fins dalt de tot de la muntanya.
També la creuen algunes línies elèctriques que poden tenir un efecte negatiu sobre
l’avifauna.

Es fan estassades que malmeten el sotabosc i no permeten la recuperació dels boscos
higròfils, també fan que s’embardissin i foragiten la fauna.

Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:

Promoure una gestió forestal que afavoreixi la recuperació d’aquest conjunt de boscos
higròfils, amb la conservació de rodals madurs i exemplars vells isolats, evitant les
estassades indiscriminades del sotabosc.

Caldria prohibir l’obertura de noves pistes forestals així com la circulació motoritzada per
les pistes que existeixen, llevat de les necessitats agropecuàries o forestals.

Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:

Completar l’arbrat malmès o absent de la Ruta del Ferro.
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Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE (Ha)
PROTECCIÓ POUM

Muntanya de Sant Roc – Maiols
PN 8
115
PARATGE NATURAL

Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Planes de Rama
PN 9
87 ha
PARATGE NATURAL

Altres proteccions: Només el Domini públic hidràulic de la riera de Maiols
Característiques i justificació:
La petita conca de la riera de Maiols, tributària del Freser per l’esquerra, manté un bon
estat ecològic, com ho palesa la presència de tritó pirinenc i barb de muntanya, així com
cranc de riu autòcton fins no fa gaire, o l’existència de sargars com a vegetació de ribera.

Altres proteccions: Una part per el Domini públic hidràulic i en proposta de LIC en la
Xarxa Natura 2000
Característiques i justificació:

A la baga de Sant Roc hi ha una petita fageda, i a la muntanya de Sant Roc són
característics els prats calcícoles de la muntanya mitjana.

Espai agroforestal estratègic que envolta el Riu Ter, en un tram proposat per ser inclòs a
la Xarxa Natura 2000, molt pròxima a la zona humida dels Plans del Guillot (Pantà de Cal
Gat). És part d’un connector ecològic de primer ordre entre dos espais del PEIN, les
Serres de Milany-Santa Magdalena i Puisacalm-Bellmunt i la Serra Cavallera.

Hi viu l’única població de gralla (Corvus monedula) coneguda del municipi, espècie
abans molt comuna, però que està patint una forta regressió a tot Catalunya.

Els sòls agrícoles de Rama són dels més grans i fèrtils, no només del terme de Ripoll,
sinó de tota la comarca del Ripollès.

Des dels prats enlairats es gaudeix d’una dilatada panoràmica de la serralada axial
pirenenca oriental, amb cims nevats al llarg de mig any.

A banda dels boscos més higròfils que estan inclosos en el LIC del Riu Ter, altres
raconades fresques i ombrívoles d’aquest espai també recuperen la roureda de roure
pènol o l’associació Tilio-Acerion, hàbitat d’interès prioritari a escala europea.

ESPÈCIES DE FAUNA

HÀBITATS

Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Bubo bubo,
Dryocopus martius, Euproctus asper, Barbus
meridionalis, etc.
6212, 9150, 91E0*
Prats calcícoles

Diagnosi de l’estat actual:

En aquest tram del riu Ter hi crien certes espècies d’ocells aquàtics, és parada d’ocells
en migració, i zona de pas entre les serres prepirinenques i subpirinenques.
Una de les mostres de paisatge agrari de fons de vall de més qualitat que resten al
municipi, sense dissonàncies.
ESPÈCIES DE FLORA

Fortes tallades i estassades han malmès l’estructura i la qualitat del bosc.
ESPÈCIES DE FAUNA
La vall de la riera de Maiols es pot veure afectada per una possible variant de Ripoll.

Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:
Promoure uns plans tèncics de gestió orientats a recuperar l’estructura i la qualitat
forestal i mantenir els prats oberts.

HÀBITATS
GEOLOGIA
PATRIMONI CULTURAL

Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aegopodium
podagraria, Cardamine pentaphylos
Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Graellsia
isabelae
Núm. 3240, 6212, 6510, 91E0*, 9150, 9160.
Afloraments d’interès local a la llera del Ter
Ruta del Ferro

Diagnosi de l’estat actual:
Amenaces d’ocupació urbanística de polígons industrials i infraestructures, ja que és la
millor zona plana que resta no sols a Ripoll, sinó al Ripollès. La seva situació a mig camí
de les dues poblacions més grans i poblades de la comarca, Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses, li confereixen un caràcter molt estratègic. Possible afectació quan s’efectuï el
condicionament de la carretera C-26.
Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:
Conservar el caràcter agrícola de l’espai, afavorir la recuperació de bosquetons en
galeria o fileres arbòries i arbustives a les vores dels camps, per augmentar la seva
permeabilitat ecològica.
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Marcar i protegir el Domini Públic Hidràulic. Permeabilitzar la carretera C-26 amb passos
de fauna.

Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Pla de Garona i d’Ordina
PN 10
6 ha
PARATGE NATURAL

Característiques i justificació:
És una les darreres planes agrícoles que resten prop del nucli urbà de Ripoll. Es
correspon amb la part que no ha estat encara ocupada ni per la urbanització, ni pels
nous equipaments previstos pel POUM (Àrea d’esports i lleure d’Ordina, i reserva de
terrenys per a la nova estació i variant ferroviària de la línia de Puigcerdà) encara es
conserva una bona superfície de conreus en sòls d’alt valor agrícola. La seva vàlua
paisatgística es veu accentuada per la seva situació limítrof amb el nucli urbà. S’hi
troben algunes de les fonts més freqüentades de Ripoll.
La part que es protegeix confronta amb el Freser en la mateixa longitud que per l’altra
riba hi confronta l’Àrea de Protecció Natural i Paisatgística de St. Roc – riera de Maiols;
tot establint un corredor biològic entre els dos vessants de la vall.

Diagnosi de l’estat actual:
La plana d’Ordina ja se n’ha urbanitzar una part i va quedar tallada amb la primera
variant de la carretera N-152, el terraplè de la qual en va ocupar una part.
L’ús excessiu de fertilitzants en els conreus ha provocat la contaminació de les fonts, per
excés de nitrats.

Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:
Mantenir el caràcter agrícola i ramader de la plana. Protecció de les cases de pagès per
evitar que es puguin ocupar per activitats que no siguin l’agrícola o ramadera.
Establiment de perímetres de protecció hidrològica a l’entorn de les fonts d’interès públic;
si més no al seu interior promoure l’adopció de bones pràctiques agrícoles que evitin l’ús
de pesticides i fertilitzants per afavorir així la recuperació de la qualitat de les aigües dels
aqüífers superficials.
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Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Quintans del Batet, del Guixer, i dels Cirers
PN 11
30 ha
PARATGE NATURAL

Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut
PN 12
10 ha
PARATGE NATURAL

Característiques i justificació:
Conreus als raiguers i repeus de la vall de Caganell, a la solana, de gran valor agrícola i
paisatgístic. La seva orientació, i el fet de quedar a recer dels vents més forts que es
canalitzen al voltant del Ter, les fa molt productives.
És la millor mostra de qualitat del paisatge agrari del municipi en pendents suaus, feixes
espaioses, ben dissenyades i mantingudes, amb caducifolis autòctons esparsos,
disposats a les vores dels conreus.

Diagnosi de l’estat actual:
Es conserva en bon estat, llevat de la part baixa, que es va urbanitzar, a partir del petit
nucli de la Font del Sofre i a la vora de la carretera de Vallfogona.

Característiques i justificació:
Es tracta d’unes petites planes amb conreus del fons de la vall de la riera de Maiols.

Diagnosi de l’estat actual:
Abandonament de l’activitat agrícola.
Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:
Manteniment del caràcter agrícola i ramader de la zona. Intervenció de millora
paisatgística.

Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai:
Mantenir l’ús agrícola i ramader de l’espai.
Fomentar la conservació i recuperació de marges forestals que permetin enriquir-lo
ecològicament, i que serveixin per a apaivagar possibles problemes d’olors en els
habitatges propers.
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Nom de l’espai:
Codi de l’espai:
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Riu Ter – Quintans de Terradelles – Llastanosa
PN 13
(inclòs l’EIN de Montesquiu) 52 ha
PARATGE NATURAL

Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Riu Ter : Agafallops – Sant Quintí
PN 14
11 ha
PARATGE NATURAL

Altres proteccions: Espais continguts a l’EIN de Montesquiu (MSQ). La part protegida
pel Domini públic fluvial

Altres proteccions: La part protegida pel Domini públic fluvial

Característiques i justificació:

Característiques i justificació:

Aquest tram del riu Ter té gran interès pel bosc de ribera i la fauna aquàtica que
conserva. L’interès inclou tota la franja que envolta el riu, especialment els quintans de
Terradelles com a conreus.

Aquest tram del riu Ter té gran interès pel bosc de ribera i la fauna aquàtica que
conserva. El riu discorre per un congost al principi, però a Sant Quintí i el Solà la llera
s’eixampla i permet el desenvolupament d’un bosc de ribera esponerós que és hàbitat de
cria d’algunes espècies aquàtiques.

Des de l’obertura del túnel de Terradelles, aquesta zona ha quedat molt tranquil·la i la
fauna s’hi refugia més que abans.

Espai de gran valor des del punt de vista de la connectivitat ecològica fluvial i com a
mostra de paisatge fluvial ben conservat.

Paisatges fluvials d’interès pintoresc en els trams on la llera discorre s’encaixa en el
rocam, estratificat, amb desenvolupament de formes d’erosió singulars.
Valor de connectivitat ecològica tan al llarg del riu, com a través.
VALORS DE FLORA,
FAUNA I GEOLOGIA
HÀBITATS

VALORS DE FLORA,
FAUNA I GEOLOGIA
HÀBITATS

Cinclus cinclus, Alcedo athis, Barbus meridionalis
Núm. 6212, 6510, 91E0*, 92A0
Vernedes, prats

Diagnosi de l’estat actual:
L’ecosistema fluvial està afectat per l’aprofitament hidràulic, que en part li dóna valor per
tenir aigua estancada que atrau la fauna. S’han efectuat algunes tallades de plantacions
de pollancres que han afectat el bosc de ribera. Alguns abocaments de purins dels
camps propers, i la baixa qualitat de l’aigua que surt de la depuradora de Ripoll, causen
un empitjorament de la qualitat de l’aigua del Ter.

Cinclus cinclus, Alcedo athis, Actitis hypoleucos
Núm. 91E0*, 92A0
Vernedes

Diagnosi de l’estat actual:
Espai afectat per l’aprofitament hidràulic que n’asseca el tram darrera de Can Botey, a
més el bosc de ribera en aquesta zona està molt afectat per tallades excessives i la
canalització dels marges.
Directrius específiques de protecció i gestió

Directrius específiques de protecció i gestió
Millorar el rendiment de l’estació depuradora de Ripoll.
Recuperar els trams del bosc de ribera on la vegetació natural està degradada o
substituïda.
Neteja periòdica dels residus que resten atrapats a la vegetació de ribera.
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Nom de l’espai

Rieres de les Llosses, Carboneres, Cauvell – Tres
Plans, Caganell, i Maiols
PN 15, 16, 17, 18, 19
58 ha tots plegats
PARATGE NATURAL

Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Riu Freser
PN 20
13,6 ha
PARATGE NATURAL

Altres proteccions: La part protegida pel Domini públic fluvial I un refugi de pesca.
Altres proteccions: La part protegida pel Domini públic fluvial
Característiques i justificació:
Característiques i justificació:
Aquestes rieres presenten un bosc de ribera més o menys en bon estat, potser la de
Caganell sigui el més afectat, també presenten poblacions d’espècies aquàtiques com el
barb de muntanya i el tritó pirinenc, i juguen un paper important per a la connectivitat
ecològica dels espais naturals no sols a escala municipal, sinó comarcal.
VALORS DE FLORA,
FAUNA I GEOLOGIA
HÀBITATS

Inclou el tram de riu Freser des de l’aiguabarreig amb el Ter fins a Campdevànol.
Permet la connexió ecològica entre els espais pròxims al riu Ter i els espais d’interès
natural (PEIN) de l’alta vall del Freser. Tot i que una part d’aquest tram de riu passa per
dins del nucli urbà de Ripoll, ha recuperat una part del seu bosc de ribera i de la qualitat
de les aigües.

Barbus meridionalis, Euproctus asper

Diagnosi de l’estat actual:

3240, 91E0*, 92A0
bosc de ribera

Aquest sector fluvial permet mantenir la connexió ecològica entre els rius Ter i la part alta
de la conca del riu Freser. Mercès a l’amplada del llit del riu i la recuperació del bosc de
ribera manté una bona funcionalitat.

ESPAIS NATURALS QUE
CONNECTA
Diagnosi de l’estat actual
Totes aquestes rieres pateixen els efectes de tallades i estassades, siguin directes en els
seu boscos de ribera, o en els boscos adjacents, l’obertura de camins forestals, la
pastura excessiva i trepig del bestiar, i el motorisme de muntanya il·legal, com a
principals impactes.

VALORS DE FLORA,
FAUNA I GEOLOGIA
HÀBITATS
ESPAIS NATURALS QUE
CONNECTA

Cinclus cinclus, Alcedo athis
3240, 6212, 91E0*
bosc de ribera
Riu Ter, Serra Cavallera

Impactes actuals o previsibles
En el cas de les riera de Caganell i de Maiols, s’han canalitzat i entubat les seves
desembocadures, la qual cosa afecta la seva capacitat com a connector ecològic, així
com de desguàs d’aigua en revingudes.

La urbanització pel creixement de nuclis urbans i de polígons industrials, així com el
condicionament de la carretera N-152, són els impactes principals i que més poden
afectar la seva funcionalitat com a connector ecològic.

Respectar una franja de protecció que permeti recuperar el bosc de ribera i evitar l’accés
del bestiar incontrolat.

El projecte aprovat de condicionament de la carretera GI-401 entre Campdevànol i la
Pobla de Lillet, amb un nus de comunicacions justament al sector de Rocafiguera, i el
creixement del polígon industrial en aquest mateix sector són les actuacions que,
potencialment, podrien causar-hi impactes més importants.

Vetllar perquè les tallades forestals de boscos propers no afectin els boscos de ribera.

Directrius específiques de protecció i gestió

Directrius específiques de protecció i gestió

Respectar el Domini públic hidràulic
Afavorir el manteniment i recuperació del bosc de ribera.
Vetllar per a que el condicionament de les carreteres no impliqui una degradació de
l’ecosistema i el paisatge fluvial.

132

Nom de l’espai
Codi de l’espai
SUPERFÍCIE
PROTECCIÓ POUM

Riu Ter des del límit de terme fins Agafallops
PN 21, 22, 23, 24
40 ha en conjunt, sumant tots quatre àmbits
PARATGE NATURAL

Altres proteccions: La part protegida pel Domini públic fluvial
Lloc d’interès comunitari el paratge identificat com a PN 21 (XN 2000 Riberes de l’Alt Ter)
Característiques i justificació:
El bosc de ribera de bona part del riu Ter s’ha recuperat després d’uns quants anys
sense estassar-lo, i la qualitat de l’aigua també s’ha recuperat, en part. El tram entre
Agafallops i Can Villaure és de gran interès per a la fauna aquàtica, com a zona de repòs
dels ocells en migració i com a zona de cria per algunes espècies aquàtiques.
Diagnosi de l’estat actual:
Manté una bona funcionalitat com a corredor ecològic fluvial, que només es veu un xic
afectat en algun tram amb rescloses poc altes.
VALORS DE FLORA,
FAUNA I GEOLOGIA
HÀBITATS
ESPAIS NATURALS QUE
CONNECTA

Cinclus cinclus, Alcedo athis
3240, 6212, 6510, 91E0*, 9150
bosc de ribera
Serra de Milany, Riu Ter

Impactes actuals o previsibles
Al nucli urbà de Ripoll i als polígons industrials dels Pintors i Mas d’en Bosch es pateixen
abocaments d’aigües residuals i d’indústries, que provoquen la contaminació de l’aigua.
Hi ha alguna resclosa que en època d’estiatge no permet el pas de l’aigua i afecta la
connexió hídrica.
Directrius específiques de protecció i gestió
Delimitar i fer respectar el Domini públic hidràulic.
Condicionar i connectar el clavegueram i els col·lectors d’aigües residuals.
Adoptar mesures per mantenir el cabal ecològic o de manteniment.

133

FITXES DE LES ÀREES D’INTERÈS NATURAL I
PAISATGÍSTIC
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ÀREA D’INTERÈS NATURAL
I PAISATGÍSTIC

Vall de la riera de Vallfogona

Espais i Paratges naturals que integra:
Aquesta àrea de protecció del medi natural i del paisatge comprèn tot el vessant dret de
la riera de Vallfogona comprès dins el terme de Ripoll, i integra els paratges naturals
protegits dels vessants orientals de Sant Antoni i Puigbò, (PN 5) i de L’EscalaLlastanosa-Bofí (PN 1).

Altres espais d’interès paisatgístic que comprèn.
Aquesta àrea comprèn extensos espais boscosos als vessants de les muntanyes així
com les planes destinades a conreus i pastures situades al fons de la vall de la riera de
Vallfogona i a cotes mes altes al voltant de la carretera de Vallfogona.
Constitueix la continuació i complement de l’espai del PEIN de les Serres de Santa
Magdalena-Milany el límit del qual comprèn només el vessant esquerra de la vall de la
riera de Vallfogona; es garanteix una protecció dels dos vessants de la vall.
Conjuntament amb l’Àrea d’interès Natural i paisatgístic del Vessant esquerra de la vall
del Ter, la xarxa d’espais protegits s’estén des de la serra de Santa Magdalena-Milany
fins la vall alta del Ter.
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ÀREA D’INTERÈS NATURAL
I PASISATGÍSTIC

Sant Roc i riera de Maiols

ÀREA D’INTERÈS NATURAL
I PAISATGÍSTIC

Vessant esquerra de la Vall del Ter
i plana de Rama.

Paratges naturals que integra:

Paratges naturals i espais que integra:

Aquesta Àrea d’interès natural i paisatgístic integra:

Aquesta Àrea d’interès natural i paisatgístic integra els paratges naturals de:

Pel nord, els paratges naturals protegits de la Muntanya de Sant Roc (PN 8); de la Riera
de Maiols, (PN 19) i dels plans de la Casanova del Roure i Cal Menut, (PN 12).

La plana de Rama (PN 9); de les ribes del Ter, des del límit de terme fins Mas d’en
Bosch (PN 21); les ribes altes del torrent de les Carboneres (PN 16); la muntanya de
Sant Bartomeu - els Cirers (PN 6); els Quintans del Batet, Guixer i els Cirers (PN 11); la
Riera Caganell (PN18); els vessants occidentals de la muntanya de Sant Antoni –
Puigbò (PN 5); L’obaga de Terrades – El Roig (PN 2); i els vessants occidentals de la
muntanya de L’Escala-Llastanosa-El Bofí (PN 1)

Altres espais d’interès paisatgístic que comprèn.
Pel costat occidental integra els plans de la Querola i Rocafiguera, la riera de Sadurní,
fins la llera del Freser incorporant el tram de sòcol verd comprès entre els sòls urbans de
Rocafiguera i de la Colònia Jordana.
Pel costat més oriental comprèn els espais de Comallevosa fins el Ter, a l’alçada dels
Pintors.
A més dels paratges naturals esmentats aquesta àrea comprèn les petites planes amb
conreus situades a les terrasses altes del vessant esquerra de la vall del Freser, que
estan en contacte amb l’antic camí ral de Campdevànol, i s’estenen des del torrent de
Sadurní fins Mas Torrents. Especialment les que limiten amb el torrent de Sadurní tenen
un interès com a connector transversal entre els dos vessants de la vall, a través de la
plana de Garona.

Altres espais d’interès paisatgístic que comprèn.
Els espais compresos entre els paratges protegits abans esmentats. Aquests espais
garanteixen tant la continuïtat física i ecològica dels espais protegits així com la integritat
paisatgística dels vessants boscosos de les muntanyes que constitueixen la conca visual
dels recorreguts de les principals vies d’accés i penetració de Ripoll, per l’est i pel Sud.
Aquesta àrea comprenen també l’espai destinat en la seva major part a horts, disposats
en les antigues feixes de conreu de la muntanya de Sant Bartomeu, que constitueixen el
teló de fons d’una part de la vila. En alguns casos encara es conserven els murs de
pedra que aguantaven les terrasses.

Realitzen una funció de protecció entre els usos industrials de la carretera de Ribes i les
zones de creixement residencial a ponent del nucli urbà de Ripoll.

La inclusió d’aquesta zona d’horts dins l’àrea, no comporta la protecció de la situació
actual, d’horts plens d’andròmines i d’aspecte desendreçat, sinó que té per a objectiu:

Pel costat oriental de la muntanya de Sant Roc, el vessant de Comallevosa que s’estén
fins la llera del Ter, constitueix el teló de fons de les visuals dels recorreguts d’accés a
Ripoll des de la carretera de Sant Joan, i estableix un límit clar de l’espai ocupable pel
creixement de la ciutat.

Mantenir i restaurar algunes feixes i terrasses empedrades més pròximes a
Vistalegre, per millorar la qualitat paisatgística d’aquest espai.
Revisar alguns d’aquests horts, per recuperar la vegetació natural i atorgar una
imatge més natural a Sant Bartomeu, especialment d’aquelles parts que són més visibles
des de l’interior de la vila i les de més difícil accés.
Regular, si és el cas les construccions per a eines i la xarxa de camins.
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ÀREA D’INTERÈS NATURAL
I PAISATGÍSTIC.

Vessant dret de les valls del Freser i del Ter.

Paratges naturals i espais que integra:
Aquesta Àrea d’interès natural i paisatgístic integra els paratges naturals de:
Bac de la muntanya del Catllar (PN 4); la plana de Garona (PN 10); de les ribes de
Cuavell i Tresplans (PN 17); les ribes del Freser (PN 20); les ribes de la riera de Les
Llosses (18); L’obaga de Sant Quintí (PN3)

Altres espais d’interès paisatgístic que comprèn.
Els espais compresos entre els paratges protegits abans esmentats.
Aquests espais garanteixen tant la continuïtat física i ecològica dels espais
protegits així com la integritat paisatgística dels vessants boscosos de les muntanyes
que constitueixen la conca visual dels recorreguts de les principals vies d’accés i
penetració de Ripoll:
El vessant oriental de la muntanya del Catllar (Turó de Caselles)
El bac d’Estiulella, des del límit de terme fins la plana de Garona.
En especial, aquesta àrea estableix un límit al creixement urbanístic pel sud i per
l’oest de Ripoll; realitza una funció de connectivitat ecològica entre les muntanyes de
Terrades - Sant Quintí i del Catllar; i entre aquest espais i l’àrea de Sant Roc-Riera de
Maiols, a través de la plana de Garona.
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

C1

C2

DENOMINACIÓ

CEMENTIRI MUNICIPAL

DENOMINACIÓ

HABITATGES DE CAN BADIA

LOCALITZACIÓ

Al nord de la vila, entre el torrent de cal Nap i l’avinguda comte Guifré

LOCALITZACIÓ

Carretera de Sant Joan

ÈPOCA Any 1903

AUTOR Antoni Coll i Fort, arquitecte

ÈPOCA 1892-1894

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Té una planta en forma de dos paral·lelograms adossats, en què els nínxols queden adossats a les parets exteriors, i
preveu major importància per les illes que flanquegen l’eix principal que condueix a l’entrada de la capella. La façana és
neoclàssica mentre el disseny de la intersecció entre els dos paral·lelograms és modernista.

Fent front a la carretera s’aixequen quatre edificis d’habitatges, entre els quals s’obren els accessos a les naus industrials
situades darrera d’aquests. Els edificis adopten elements neoclàssics amb una composició simple i ordenada a la façana.
Construïdes de maçoneria arrebossada imitant un encoixinat de pedra al basament i arestes. La planta és molt racional
(màxima il·luminació i ventilació). És un bon exemple de l’arquitectura industrial a Ripoll.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’estructura-disposició del primer nivell, el més antic i del mur exterior sobre la carretera
de Sant Joan. En aquesta part del recinte hi trobem la capella i els nínxols familiars organitzats per un traçat ordenat de
camins i passejos envoltats de jardins amb boixos i xiprers.

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i d’espais
interiors.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Cementiri

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

C3

C4

DENOMINACIÓ

COLÒNIA BOTEY O D’AGAFALLOPS

DENOMINACIÓ

VOLTES

LOCALITZACIÓ

Carretera de Barcelona

LOCALITZACIÓ

Pl. Gran

ÈPOCA Primera meitat s.XX 1952-1956

AUTOR Josep M. Ros Vila, arquitecte (anys 50)

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Colònia industrial formada per una tira de casetes, de planta baixa i pis, encapçalada per un edifici de planta baixa i tres
plantes amb arcades, i seguida de les naus de la fàbrica i la casa del director. Tot el conjunt està construït amb pedra de
riu i teula àrab. Per la seva sobrietat, proporcions i situació és un exemple excepcional d’arquitectura industrial a
Catalunya.

El conjunt està format per dotze voltes amb arcades de punt rodó o arc de mig punt rebaixat. Per cada costat del cos hi
ha una arcada, mentre que n’hi ha deu que donen, pròpiament a la plaça. Les voltes van ser construïdes en diferents
èpoques com ho corrobora que dues, les primeres venint de la plaça de sant Eudald, són de pedra picada i són d’una
alçada superiora a la resta, que tenen l’arcada feta amb maons, arrebossats per sobre. Els pilars són de pedra picada a
l’igual que la base; hi ha pilars amb sòcol, i d’altres que no en tenen.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums, façanes i espais lliures que conformen la colònia. Qualsevol intervenció que pugui
afectar aquests elements o qualsevol intervenció que suposi un augment de volum o enderroc, requerirà la redacció i
aprovació d’un pla de reforma global que ordeni tot el conjunt.

PROTECCIÓ SINGULAR de les voltes, l’espai que cobreixen i la composició i ordenació de les façanes.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges i fàbrica tèxtil

UTILITZACIÓ

Espai urbà

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

C5

C6

DENOMINACIÓ

COLÒNIA JORDANA o SURRIBAS

DENOMINACIÓ

HABITATGES COLÒNIA NOGUERA

LOCALITZACIÓ

Carretera N-152, entre Ripoll i Campdevànol

LOCALITZACIÓ

Ctra. Nacional N-152

ÈPOCA 1888-1952

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA 1951/1958

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte (1958)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La colònia la integren l’edifici de la fàbrica d’estructura rectangular, l’edifici que conté al seu interior la central
hidroelèctrica, els habitatges dels obrers, de planta baixa i primer pis, i l’aprofitament hidràulic que l’integren la resclosa
i el canal, Aquest que té una llargada d’uns 800 m., té una amplada d’uns 6 m. i una fondària d’1’50 m. Per superar el
desnivell de la part final del trajecte, el canal s’aixeca sobre unes arcades de mig punt rebaixat. Poc abans d’arribar a la
fàbrica el canal presenta uns rentants que feien servir els residents a la colònia.

Els dos edificis d’habitatges, destinats a acollir els treballadors de la fàbrica tèxtil Noguera, estan construïts a tocar de la
carretera N-152. L’edifici més proper a la carretera (projectat el 1958) està format per planta baixa i tres pisos; la façana
posterior té la base feta amb còdols de riu treballats. A la façana principal hi ha sis obertures per planta; a les plantes
primera i segona hi ha dos balcons. La teulada és a dues vessants.
L’altre edifici (projectat el 1951), exempt com l’anterior, té la silueta d’una gran masia, amb teulada a dos vessants.
Està format per planta baixa, tres pisos i altell. Per planta hi ha quatre finestres i dos balcons. Les obertures de l’altell
són arcs de punt rodó. A la façana principal hi ha una porta d’accés a l’interior. A la façana lateral, que dóna a
Campdevànol, s’hi accedeix per una escala que salva el desnivell que hi ha respecte als baixos; hi ha dues portes d’accés
a l’interior. A la façana lateral que dóna a la fàbrica hi ha un cos afegit, que havia fet les funcions d’escola, i està coronat
per un terrat.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL del volum i façanes de la nau principal. Qualsevol intervenció que pugui afectar aquests
elements o qualsevol intervenció que suposi un augment de volum o enderroc, requerirà la redacció i aprovació d’un pla
de reforma global que ordeni tot el conjunt.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes.

PROTECCIÓ SINGULAR del canal.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Fàbrica, habitatges i aprofitament hidràulic

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

19

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015
ELEMENT NÚMERO

C7
DENOMINACIÓ

GRUP HABITATGES “EL PLA”

LOCALITZACIÓ

C/ Remei, 3 – ctra. de Barcelona, 1

ÈPOCA Any 1950

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges format per planta baixa i tres pisos. Hi ha una entrada pel carrer i una per la carretera. La planta
baixa és de pedra picada; les obertures són de punt rodó o d’arc de mig punt rebaixat. A cadascuna de les plantes hi ha
balcons individuals i finestres amb arcs de mig punt rebaixats. Sota els balcons hi ha mènsules. Totes les obertures
tenen un marc de pedra picada. Sobre les dues portes hi ha una filera vertical, emmarcada amb pedra picada, amb les
inicials LPT sobreposades a l’interior; volen dir “La Preparación Textil”. A la façana posterior únicament hi ha finestres i
no hi ha cap element decoratiu destacable. La part de l’edifici que correspon a les dues escales interiors està coronat per
un petit cos que sobresurt de la teulada, a dues aigües, de l’edifici; cada cos també té una coberta a dues aigües. Les
xemeneies de l’immoble tenen un disseny interessant.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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E1.01

E1.02

DENOMINACIÓ

MONESTIR DE SANTA MARIA (església i claustre)

DENOMINACIÓ

ESGLÉSIA DE SANT PERE

LOCALITZACIÓ

Plaça del Monestir

LOCALITZACIÓ

Places abat Oliba i del Monestir

ÈPOCA Segles XIII - XV 1886-1893 (reconstrucció)

AUTOR Elies Rogent, arquitecte

ÈPOCA Segles, IX, XI, XIV i XX

AUTOR Josep M. Pericas, arquitecte (segle XX)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El conjunt monumental del monestir està format per l’església i el claustre. S’ha d’assenyalar que l’edifici de l’Ajuntament
o Casa de la Vila, tot i ser de propietat municipal, era fins el 1835 la dependència del monestir coneguda com La Cort
del Vicari.
D’excepcional interès és la portada (segle XII), el conjunt dels set absis i el cimbori, el claustre, de dos pisos i de planta
trapezoïdal, i el campanar. L’església, de planta de creu llatina, la integren una nau central i dues per banda.

L’actual edifici de l’església és el resultat de diverses modificacions arquitectòniques sofertes en diversos períodes.
Presenta elements romànics, gòtics i la façana que dóna a la plaça refeta el segle XX.
La presència de l’església del monestir condiciona qualsevol intervenció al seu entorn. Per això l’actuació de l’arquitecte
Pericas fou molt discreta en deixar la façana de l’església en un segon pla, i conservar l’opacitat del mur que tanca la
plaça. Cal destacar l’escala helicoïdal de volta de rajola amb coronament ceràmic que serveix per accedir a la planta
superior de l’edifici, i el campanar que s’aixeca sobre la muralla medieval.
Cal mantenir l’espai interior per la seva volumetria arquitectònica i històrica.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i d’espais
interiors.

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i d’espais
interiors.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 182-MH-EN

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

Consulteu fitxes JA.06 i JA.07 per protecció arqueològica
UTILITZACIÓ

Usos culturals i religiosos

UTILITZACIÓ

Equipament cultural

RÈGIM JURÍDIC

Propietat del Bisbat de Vic

RÈGIM JURÍDIC

Propietat de la Parròquia Santa Maria
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E1.03

E1.04

DENOMINACIÓ

CAPELLA DE SANT MIQUEL DE LA ROQUETA

DENOMINACIÓ

JARDÍ I ESGLÉSIA DE LA COLÒNIA SANTA MARIA

LOCALITZACIÓ

C/ de la Indústria – Raval de l’Hospital

LOCALITZACIÓ

Colònia Santa Maria –SAPHIL. Carretera de Barcelona

ÈPOCA Any 1912

AUTOR Joan Rubió i Bellver, arquitecte

ÈPOCA Església 1923/1941 jardí anys 60

AUTOR Nicolau M. Rubió i Tudurí, arquitecte (jardí)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Aquesta capella construïda per encàrrec de Marià de Delàs, Baró de Vilagaià, en substitució d’una capelleta dedicada a
Sant Miquel, representa un assaig del que seran les grans realitzacions posteriors del seu autor. S’articula amb una
estructura de bòvedes còniques que formen els absis entorn al sono - cimbori central. El material és pedra de riu sense
desbastar, mateixa tipologia que la casa Bonada.

El jardí tracta l’espai situat entre les edificacions i el riu Ter. Obra emmarcada en la darrera etapa de la vida professional
del seu autor, té interès per aquest fet, i per les seves característiques compositives. L’església té valor per la seva
localització, al final del pont d’accés, i com a mostra d’església d’una colònia industrial vinculada al sector tèxtil.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i d’espais interiors
i dels espais lliures que l’envolten.

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i d’espais interiors
i dels espais lliures que l’envolten.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Turístic

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E1.05

E1.06

DENOMINACIÓ

RECTORIA

DENOMINACIÓ

CAPELLA DEL REMEI DE BAIX

LOCALITZACIÓ

C/ Nord – c/ del Dr. Eudald Raguer, 12

LOCALITZACIÓ

Aparcament restaurant Can Villaura

ÈPOCA

Any 1901

AUTOR Antoni Coll i Fort, arquitecte

ÈPOCA Segles XVI-XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta quadrada format per planta baixa, dues plantes, pis i una de semisoterrada. Coberta de teula a quatre
vents. És un edifici eclèctic de pedra de riu amb dintells, brancals i cantonades de totxo. Té valor en el context de
l’entorn del claustre del monestir i perquè és obra d’un arquitecte que a principis de segle XX projectà nombrosos edificis
públics i privats a Ripoll i a la comarca.

De l’ermita, amb la porta orientada cap a migdia se’n conserven únicament tres parets ja que n’hi ha una, la posterior,
que està totalment esfondrada. La façana principal a més de la porta d’accés a l’interior presenta un ull de bou. La seva
destrucció es produí durant la Guerra Civil.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes.

PROTECCIÓ SINGULAR de les restes.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Equipament

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat de la Parròquia Santa Maria

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E1.07

E1.08

DENOMINACIÓ

ESGLÉSIA DE LLAERS

DENOMINACIÓ

CAPELLA DEL REMEI DE DALT

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaers

LOCALITZACIÓ

Veïnat dels Brucs

ÈPOCA Segles X, XI, XV i XVI

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

1945-47/ 2000-01 reconstruccions

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La rectoria, que ocupa el lloc de l’antic castell de Llaers del qual romanen només alguns murs, es troba en un deficient
estat de conservació. Dalt de la penya hi ha l’església, la rectoria i entre les dues construccions, el cementiri i una
placeta.

Edifici de planta rectangular, amb coberta de teula àrab a dues vessants, i construït sobre un turó. Presenta un
campanar simple d’espadanya, cap obertura lateral i a la façana principal un porxo, amb bancs de pedra per seure i
protegit amb una reixa de ferro.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i d’espais
interiors.

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i d’espais
interiors.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 1368-MH

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 17.02
UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Propietat del Bisbat de Vic

UTILITZACIÓ

Equipament religiós

RÈGIM JURÍDIC

Propietat del Bisbat de Vic
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015
ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E1.09

E1.10

DENOMINACIÓ

CONJUNT DE SANTA MARIA DEL CATLLAR

DENOMINACIÓ

ESGLÉSIA DE SANT BERNABÉ DE TENES

LOCALITZACIÓ

Cim de la muntanya del Catllar, a ponent de la vila

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Sant Bernabé de les Tenes

ÈPOCA Segles XI –XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

Segle XVIII

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per l’església i la casa dels ermitans, situats al cim de la muntanya i delimitats pel vessant sud per un
mur de pedra. De l’església, que té una llargada de 26 m. i una amplada de 10 m., queden les quatre parets o murs
exteriors i un d’interior; en els exteriors són visibles les obertures, algunes de punt rodó. De la casa dels ermitans, que té
una amplada 5 m. i una llargada de 8 m, també es conserven les quatre parets i la porta d’accés a l’interior.

Consta d’una sola nau distribuïda en quatre seccions delimitades per arcs i coberta amb teulada de dues vessants. A la
façana s’alça un campanar amb torre de base quadrada. Al mateix costat de llevant hi ha un atri, petita dependència
adornada amb dues arcades. La sagristia es troba al fons del cos de l’edifici.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de les restes.

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i d’espais
interiors.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 1367-MH
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

UTILITZACIÓ
Propietat del Bisbat de Vic

RÈGIM JURÍDIC

Propietat del Bisbat de Vic
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E1.11

E1.12

DENOMINACIÓ

ERMITA DE SANT BARTOMEU

DENOMINACIÓ

ERMITA DE SANT ANTONI DE MORERS

LOCALITZACIÓ

Cim de la muntanya de Sant Bartomeu de 909 m.

LOCALITZACIÓ

Cim de la muntanya de sant Antoni

ÈPOCA Segles IX - XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Any 1740

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Al cim hi ha diverses construccions; l’ermita de planta rectangular(19 x 18 m.), està en ruines en faltar-hi la volta. A la
capçalera del presviteri hi ha un absis central i una absidiola lateral encastats en el buit del mur, cobertes amb les voltes
de 1quart d’esfera. Al centre de l’absis central hi ha l’altar de l’esglèsia del segle XVlll i paviment de rajola vermella. A
l’exterior es troben les parets del fortí militar construït durant la primera guerra carlina, una torre defensiva de planta
circular al xamfrà de l’esglèsia orientat al nord-est i les parets d’un edifici que podria correspondre a la casa de l’ermità.

L’Ermita fou construïda l’any 1740 segons consta en la data cisellada en la dovel·la de la porta d’entrada. Era bastant
espaiosa: uns 18’50 m. de llargada per 3’50 m. d’amplada, amb tres altars per banda, ornamentació barroca en guix i
ben pintada. Podem considerar la relativa importància del temple per l’existència de la casa habitació de l’ermità i
hostatgeria als servei dels devots.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de les restes.

PROTECCIÓ SINGULAR de les restes.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E1.13

E1.14

DENOMINACIÓ

ERMITA DEL CALVARI

DENOMINACIÓ

ESGLESIA DE LES CORTS

LOCALITZACIÓ

En un turó, sobre el desviament de la carretera C-17

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaers

ÈPOCA Segles XVII-XIX

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA Segles XIII

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La capella del Calvari feia 2’60 metres d’amplada, 5 metres de llargada (sense comptar l’absis ficat en la part exterior
dintre del corral construït al costat) i una alçada de 3’20 m. A l’altar hi havia la imatge d’un Sant Crist, que es podia
besar pujant per una petita escala construïda pels dos costats, i una petita imatge de la Verge dels Dolors. Per la banda
que dóna a la font d’en Jordana la capella s’aixeca sobre un mur d’una alçada considerable. A més de la porta principal
hi havia una porta lateral i la façana estava coronada per un petit campanar. La capella era l’indret en què finalitzava la
processó del Dijous Sant, que s’iniciava al raval de Barcelona.

L’edifici presenta un bon estat de conservació malgrat que no hi hagi la teulada, així com algunes pedres i el campanar
presents a la façana principal. L’església és un edifici exempt, que consta d’una nau rectangular, sense absis diferenciats.
Els panys estan fets amb carreus petits, ben tallats i disposats en filades regulars. A l’interior s’aprecien maons
massissos, col·locats segurament als segles XVIII-XIX.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de les restes.

PROTECCIÓ SINGULAR de les restes.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

E1.15
DENOMINACIÓ

CAPELLA DE SANT ROC

LOCALITZACIÓ

Cim de la muntanya de Sant Roc

ÈPOCA Segles IX-XIX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ
Edifici religiós, sense culte, de petites dimensions. La coberta, de teula, és a dues aigües. Damunt de la porta d’accés a
l’interior s’obre un ull de bou. L’estat de conservació no és massa bo.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt de la capella.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E2.01

E2.02

DENOMINACIÓ

HOSPITAL VELL I CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA

DENOMINACIÓ

ESTACIÓ DE FERROCARRIL

LOCALITZACIÓ

Raval de l’Hospital, 1

LOCALITZACIÓ

Carrer del Progrés

ÈPOCA Segles XVI-XIX i 2000

AUTOR Desconegut - Rehabilitació (Pere Solà i Busquets, arquitecte)

ÈPOCA

1885

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici , de planta baixa i dos pisos, travessat pel camí ral que anava cap a Olot formant un arc sobre aquest que l’uneix
amb la capella. L’edifici, destinat a equipament cultural, presenta per la façana que dóna al passeig de Sant Joan dues
fileres amb arcs de mig punt rebaixat.

Edifici de planta rectangular format per planta baixa i primer pis, i amb la coberta de teula a dos vents. Corona la façana
principal un rellotge amb ornaments al seu voltant. És una mostra d’un dels primers intents d’estandardització a
l’arquitectura. La utilització del ferro possibilità elements com la marquesina de l’andana, instal·lada el 1911, estructura
afegida i esvelta que dóna lloc a un espai públic característic. La composició correcta de les façanes és també un
element d’interès de l’edifici.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Equipament cultural

UTILITZACIÓ

Equipament

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Propietat de RENFE
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E2.03

E2.04

DENOMINACIÓ

ANTIC ESCORXADOR

DENOMINACIÓ

ESCOLA JOAN MARAGALL

LOCALITZACIÓ

Passeig de Sant Joan – passeig del mestre Guich

LOCALITZACIÓ

Carretera de Barcelona – c/ Josep M. Pellicer

ÈPOCA 1907-08 1991-92 reformat

AUTOR Antoni Coll i Fort, arquitecte

ÈPOCA 1935-36

1966 reconstrucció

AUTOR Rafael S. Echeverria, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici en forma de U amb un pati central cobert, i amb una coberta, de teula àrab, a dos vents. Exercí d’escorxador
municipal entre el 1908 i el 1990. A partir de 1993, després de ser reformat, esdevé un centre d’activitats culturals i
d’entitats i associacions locals.

Edifici d’estil racionalista de tres ales en forma d’U i de dues plantes amb amples passadissos, aules al costat assoleiat, i
grans finestrals. Influenciada la seva construcció per les idees racionalistes preconitzades per el GATPAC i l’impuls d’una
política urbanística municipal destinada a la dotació i millora d’equipaments, especialment els escolars, es projectà
d’acord amb uns principis en els que primen les consideracions de funcionalitat física i higiènica (assolellament,
ventilació, circulació).

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes.

PROTECCIÓ INTEGRAL de l’edifici original.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Equipament cultural i establiment comercial

UTILITZACIÓ

Equipament educatiu

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E2.05

E2.06

DENOMINACIÓ

INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI ABAT OLIBA

DENOMINACIÓ

CASA DE LA VILA

LOCALITZACIÓ

Carretera de Barcelona

LOCALITZACIÓ

Plaça de l’Ajuntament

ÈPOCA 1969-1972

AUTOR Martorell, Bohigas, Mackay, arquitectes

ÈPOCA Segles XVII – XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici d’obra vista amb coberta inclinada de fibra-ciment i estructura de formigó. L’integren planta baixa, nivell inferior al
carrer, i dos pisos. Les aules, despatxos i oficines estan dispostos al voltant d’un espai obert amb molta lluminositat. El
conjunt també el formen dues pistes poliesportives. La comunicació entre pisos es fa per mitjà de dues escales.

Edifici de planta rectangular que es troba adossat als claustres, fet que s’explica perquè l’edifici de l’Ajuntament havia
estat una dependència del desaparegut monestir. Des del 1842 fa les funcions de casa de la Vila. Està format per planta
baixa i dos pisos, l’accés als quals es pot fer per una escala interior, que s’agafa a la primera planta, o bé per un
ascensor. Sota l’escala exterior esquerra hi ha uns serveis d’ús públic. La façana exterior està ornamentada a la manera
neoclàssica.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i dels espais
interiors més significatius.

PROTECCIÓ PARCIAL del volum i façanes..
PROTECCIÓ SINGULAR dels elements decoratius i sostre de la sala Abat Senjust.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Equipament educatiu

UTILITZACIÓ

Serveis municipals

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E2.07

E2.08

DENOMINACIÓ

ESTACIÓ NOVA

DENOMINACIÓ

CASA SAYÓS – “BONET”

LOCALITZACIÓ

Zona ferroviària

LOCALITZACIÓ

C/ de les Vinyes, 26 – Carrerot d’en Camprubí

ÈPOCA

1921-1926

AUTOR Josep M. Fuster i Tomàs, enginyer

ÈPOCA Primers anys segle XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta rectangular format per cinc cossos, amb diferents alçades, i integrat per planta baixa, dos pisos i en la
capçalera i part posterior hi ha tres pisos. L’accés al seu interior es pot fer per mitjà de quatre entrades, una per façana.
L’enginyer el projectà a semblança del monestir de Ripoll, amb l’ús d’arcs de punt rodó, columnes i capitells amb
representacions d’animals fantàstics o motius vegetals, i ús de maó vist. La coberta és de teula àrab, menys un cos,
semblant a un campanar, que té una coberta piramidal de pissarra, sota la qual, interiorment hi ha un dipòsit d’aigua.

La façana, situada entre mitgeres, està formada per baixos i un pis. En els baixos hi ha cinc arcades; està coronada
cadascuna exteriorment per una mènsula corba. Cada arcada té una reixa treballada, de ferro, i relleix amb rajoles de
ceràmica de color verd, tapades per diverses capes de pintura de les mateixes tonalitats (vermells, rosats) que ha tingut
la façana amb el temps. A la primera planta hi ha cinc balcons, emmarcats per motllures de disseny curvilini. Les baranes
són prefabricades d’obra. Per sobre de cada balcó hi ha una obertura de dimensions reduïdes. Entre els baixos i el
primer pis hi ha una motllura decorada en sentit horitzontal.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes.

PROTECCIÓ PARCIAL de la façana del carrer de les Vinyes.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Edifici d’habitatges abandonat

UTILITZACIÓ

Comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat de RENFE

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

E2.09
DENOMINACIÓ

ESCOLES DE SANT BERNABÉ DE LES TENES

LOCALITZACIÓ

Veïnat Sant Bernabé de les Tenes, a 100 m. de la ctra. de Ripoll a Olot

ÈPOCA

1920 - 1935

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ
Conjunt d’edificis format per dos volums.
La primera edificació, d’una sola planta, estava destinada a escola unitària, i disposava d’ una sola aula. Té una entrada
que realça un pòrtic sobre dos pilars, i destaca a la part posterior una galeria coberta com a espai lúdic o d’esbarjo. Si bé
ja no serveix com a escola és un lloc molt freqüentat pels ripollesos per a fer-hi dinars i celebracions familiars o
populars. És una mostra de tipus d’escola rural del municipi de la Parròquia de Ripoll, agregat al de Ripoll des de 1975.
Aquesta edificació es complementa amb un volum annex destinat a ús residencial , concretament com a habitatge dels
mestres. La configuració formal manté similituds tipològiques amb les escoles tot i que la volumetria és més sencilla.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes de les escoles i de la casa del mestre.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Equipament

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.01

E3.02

DENOMINACIÓ

CASAL DE RAMA

DENOMINACIÓ

CONJUNT CASALS

LOCALITZACIÓ

Ctra. Ripoll –Sant Joan de les Abadesses, per sobre l’hostal de Rama

LOCALITZACIÓ

Carretera de Sant Joan

ÈPOCA Any 1963

AUTOR Raimon Duran i Reynals

ÈPOCA 1942/1956

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El conjunt de Rama el formen el Casal, els jardins que l’envolten, la casa dels masovers, el llac i la capella de la Mare de
Déu de la Concepció. El Casal està reformat sota la influència d’una síntesi classicista present en l’obra de Reynals.
Alhora, l’edifici d’una esplèndida elegància en les seves proporcions i d’un subtil refinament en els seus detalls i acabats,
està rodejat, d’un seguit d’espais exteriors acuradament ajardinats, amb fonts i brolladors, sota la influència de models
italianitzats realitzats en la primera restauració de l’edifici.

El conjunt està format per dos grups d’edificis construïts a tocar la carretera. Tot el complex està encerclat per un mur;
per la banda que dóna a la carretera presenta dos nivells, l’inferior amb còdols no treballats, i el superior amb còdols
treballats. En alguns trams del mur hi ha arcs de punt rodó amb reixa de fusta.
Un dels grups, fa actualment les funcions de guarderia (projectat el 1956), està integrat per tres edificis; tots tenen la
base de pedra picada i la barbacana de fusta. L’altre grup, pensat per fer d’habitatge (projectat el 1942), el forma un
únic edifici, de baixos i dos pisos; s’accedeix a l’habitatge, des de la carretera, per un porxo amb teulada a quatre vents.
Unes escales permeten salvar el desnivell existent entre el nivell de carretera i el primer pis. La façana, arrebossada, no
presenta cap element decoratiu destacable. En les proximitats d’ambdós grups hi ha una diversitat d’arbres, cas de
til·lers, freixes, salzes o avets. L’espai comprès entre els dos conjunts presenta vegetació silvestre, sense cap tipus de
manteniment.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt dels edificis format pels volums, façanes i organització estructural i dels espais
interiors més significatius. Es protegeixen també els espais exteriors.

PROTECCIÓ PARCIAL del conjunt dels edificis format pels volums i façanes. Es protegeixen també els espais exteriors.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 06.09
UTILITZACIÓ

Habitatge segona residència

UTILITZACIÓ

Habitatge - educació

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.03

E3.04

DENOMINACIÓ

FINCA CAN QUINZE

DENOMINACIÓ

LA TORRE

LOCALITZACIÓ

C/ Balandrau – Ctra d’Olot – barri Vista Alegre

LOCALITZACIÓ

Camí del Remei

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’accés principal a la finca es fa per la carretera d’Olot. Hi ha sis edificis; d’aquests dos estan destinats a coberts o
garatges i la resta són habitatges, la majoria de segona residència. La casa més pròxima a la carretera és el mas
originari que dóna nom a la finca. La finca té arbres de diversa tipologia, especialment en els accessos a les cases.

La finca està integrada per tres edificis; el mas i el cobert originaris en estat de ruïna. Als baixos de la casa hi ha una
arcada de punt rodó. Entre els dos immobles hi ha un safareig de forma triangular. El tercer edifici és una casa de nova
construcció –La Torre-; està formada per baixos, pis i altell. La teulada és a dues aigües. En el primer pis de la façana
principal hi ha una tribuna de cinc costats. Entre el mas i la torre hi ha l’era. L’accés a la finca es pot fer per tres llocs
diferents; en dos d’ells hi ha dos cossos o pilars coronats amb forma piramidal. La finca compta amb arbres de grans
dimensions i tipologia, com és el cas de cedres o castanyers. La paret que tanca la totalitat de la finca presenta petites
obertures per a la sortida d’aigua i arcs de punt rodó com a elements estructurals.

TIPUS DE PROTECCIÓ

ESTAT DE CONSERVACIÓ · TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL del conjunt dels edificis format pels volums i façanes. Es protegeixen també els espais exteriors.

PROTECCIÓ PARCIAL de la casa nova format pels volums i façanes. Es protegeixen també els espais exteriors.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 10.09

UTILITZACIÓ

Habitatge

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.05

E3.06

DENOMINACIÓ

CASA SOLANELL

DENOMINACIÓ

CASA PUJOL

LOCALITZACIÓ

C/ Trinitat, 6

LOCALITZACIÓ

C/ Progrés, 25 – c/ Ter, 5

ÈPOCA Segles XVII- XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La casa, construïda entre mitgeres, està formada per baixos i tres pisos. La façana principal presenta un pòrtic amb
brancals i llinda de pedra picada; sobre la porta hi ha en relleu sobre pedra l’escut de la família Solanell. Originàriament
era l’entrada a l’ immoble, substituïda per la porta actual. Interiorment cal destacar l’escala originària, de pedra picada;
dos voltes amb arcs neogòtics; quatre arcs de punt rodó, dos d’ells tapiats que corresponien a l’entrada originària; un
espai repartidor a la primera planta que dóna a diversos habitatges.

La casa, situada en el xamfrà de dos carrers, està formada per baixos, pis i altell. En la planta baixa pel carrer Progrés hi
ha dues obertures, mentre que pel carrer del Ter hi ha cinc finestres i dos portals. El marc de les obertures i les baixos a
nivell de carrer són és de pedra picada. En el primer pis hi ha vuit balcons; les mènsules que aguanten els balcons són
ferros de formes corbes. Al xamfrà o unió de les dues façanes hi ha una fornícula i a l’interior una imatge de Sant Antoni.
En l’altell totes les obertures són rectangulars i de petit format. Sota coberta les bigues i les llates són de fusta. A les
cantonades hi ha pedra picada. La coberta, de teula àrab, és a tres vessants. A la part posterior de la casa hi ha una
galeria i el jardí de la casa.
La casa és el resultat de diverses obres i ampliacions realitzades entre els anys deu i trenta del segle XX

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del pòrtic de la façana, l’escala interior, les dues voltes neogòtiques i els arcs visibles i ocults.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatge

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

1
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.07

E3.08

DENOMINACIÓ

CASA MASDEU

DENOMINACIÓ

CASA TICÓ

LOCALITZACIÓ

Pl. Gran,12 – C/ Verdaguer, 2

LOCALITZACIÓ

Pl. de l’Ajuntament, 5 – c/ Morgades

ÈPOCA Any 1941

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte

ÈPOCA Any 1945

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Casa situada entre mitgeres formada per planta baixa i quatre pisos. El pla de façana té dos nivells d’alçades, un de
central de més alçada que els cossos laterals; això comporta que hi hagi diversos vessants en les cobertes. Alhora hi ha
diferència en les obertures; a la part central hi ha dues tribunes, de tres cares cadascuna d’elles, i coronades per un
balcó. Per sobre hi ha dues obertures de punt rodó amb una columna al mig. En els cossos laterals només hi ha balcons.

Edifici format per planta baixa i tres pisos. En les baixos s’utilitza la pedra picada; en el primer pis hi ha una tribuna, i
l’edifici està coronat per pinacles i boles de pedra. Els pisos estan decorats per elements ornamentals neoclàssics, cas de
pilastres o capitells. A l’alçada del primer pis, per la banda que dóna al carrer del Bisbe hi ha un terrat. La teulada és a
dues aigües. La façana posterior té unes galeries i no té cap element decoratiu.
Interiorment el vestíbul es espaiós, amb motllures al sostre; les escales són de marbre.

TIPUS DE PROTECCIÓ

ESTAT DE CONSERVACIÓ · TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes principals. Queden fóra de l’àmbit de protecció els volums afegits.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatge

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.09

E3.10

DENOMINACIÓ

L’ARQUET

DENOMINACIÓ

CASA PADRÓS

LOCALITZACIÓ

Pl. Gran, 1 – riu Freser – passatge de l’Arquet

LOCALITZACIÓ

C/ Progrés, 61

ÈPOCA Principi segle XX / 1947

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte (any 1947)

ÈPOCA Any 1910

AUTOR Servand Martí, mestre d’obres

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’edifici exempt, està format per baixos i tres pisos. Els baixos, a nivell de riu, i el primer pis a nivell de carrer eren
originàriament una fàbrica tèxtil, com ho corrobora també l’estructura de les obertures, amb arcs de mig punt rebaixats
de la primera planta. A nivell del riu no hi ha obertures. Els dos últims pisos foren construïts a posteriori (any 1947).
L’edifici té dos nivells de coberta, amb una, la que dóna a la plaça, amb més alçada que la resta de l’edifici. A la planta
segona hi ha, per la banda del riu, un únic balcó, mentre que pel passatge es tracta de balcons individuals amb baranes
de ferro de fosa i mènsules decorades. En el tercer pis tot són finestres amb relleix. En el punt més alt hi ha obertures
amb arcs de punt rodó. Al voltant de les obertures hi ha uns esgrafiats. La teulada, en els dos cossos, és a tres vessants.

La casa està formada per planta baixa i dos pisos. En totes les plantes hi ha habitatges. A la façana principal hi ha tres
obertures per planta, mentre que a la lateral n’hi ha cinc per planta; totes les obertures són de la mateixa tipologia i són
de disseny simple. En primera i segona planta hi ha un únic balcó; les baranes dels balcons de la façana principal estan
treballades, mentre que les de la façana lateral són senzilles. A destacar que sota coberta hi ha unes mènsules
treballades i uns caps escultòrics, de diverses mides, amb la representació de cares femenines. Les mènsules d’ambdues
façanes estan treballades però els motius són diferents. A la façana posterior hi ha balcons, però amb cap element
decoratiu a destacar. La porta d’accés a l’interior té un picaporta que destaca per les seves proporcions.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL del volum i la façana del carrer Progrés. Es protegeix singularment la cornisa ornamentada del
ràfec de la coberta.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.11

E3.12

DENOMINACIÓ

CASA ANTIC JUTJAT – CASA SERRA

DENOMINACIÓ

EDIFICI “LA CAIXA”

LOCALITZACIÓ

Pl. Clavé – C/ del Forn, 2 – Pl. de l’Ajuntament, 7

LOCALITZACIÓ

Pl. de Sant Eudald, 1 – c/ Mercaders, 2 – c/ dels Tallaferro

ÈPOCA Segle XIX-XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’edifici està format per baixos, quatre plantes i altell. En els baixos hi ha tres obertures amb arcs de mig punt rebaixats,
i amb brancals de pedra picada; originàriament eren tres portals. A la primera planta hi ha una tribuna i dos balcons. Per
les pedres dels xamfrans o cantonades d’aquest pis i dels baixos es dedueix que aquesta part de la casa és més antiga
que la resta de la casa. En el segon hi ha tres balcons, un d’ells és el coronament de la tribuna. En el tercer i en el quart
hi ha tres balcons individuals. En el marc de les obertures i a les cantonades de l’edifici s’utilitza pedra. La teulada és a
tres vessants.
S’accedeix a l’edifici pel carrer del Forn. En aquesta façana, en els baixos hi ha quatre obertures amb brancals i llinda de
pedra picada, que inicialment eren portals; hi ha dos balcons per planta.
Per la banda de la plaça de l’Ajuntament hi ha tres obertures per planta. En els baixos i primer pis hi ha els brancals de
pedra, i són de construcció anterior a la resta de la casa. A la primera planta hi ha un únic balcó. Mentre que a les altres
plantes hi ha balcons individuals.

L’edifici està format per dos cossos està format per baixos, quatre plantes, i altell. En el xamfrà de la plaça amb el carrer
dels Mercaders s’alça un cos a mode de torre, amb coberta piramidal feta de pissarra. En els baixos, en el xamfrà hi ha
dos detalls escultòrics: l’escut de Ripoll i l’emblema de La Caixa. A la segona, tercera i quarta plant hi ha balcons. A la
façana principal hi ha una tribuna que s’alça entre els plantes segona i tercera. Un dels elements decoratius dels plans
de façana que donen a la plaça i al carrer Mercaders és la presència de plaques de pedra picada, aguantades per
elements metàl·lics, al voltant de la majoria de les obertures i en les cantonades de la casa. La façana que dóna al carrer
dels Tallaferro no presenta cap element estructural a destacar.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.13

E3.14

DENOMINACIÓ

CASA MATABOSCH

DENOMINACIÓ

CASA BUSQUETS

LOCALITZACIÓ

Ctra. de Ribes 12-14, c/ de les Vinyes 5, c/ Pirineus 24, c/27 de Maig

LOCALITZACIÓ

Ctra. d’Olot 12 – C/ de la Indústria, 12

ÈPOCA Any 1924

AUTOR Francisco de P. Quintana

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte (reforma 1935)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’edifici exempt està format per planta baixa, dos pisos i altell. Per la carretera de Ribes, el sòcol és de còdols treballats;
als baixos hi ha cinc obertures de punt rodó; en el primer pis hi ha dos balcons amb reixes treballades; en el segon hi ha
dues finestres i a l’altell hi ha una filera de set finestres amb arc de punt rodó. Els marcs de les obertures i de les
cantonades són de ciment a imitació dels brancals de pedra. La façana del carrer 27 de Maig presenta una diversitat
d’obertures en quan a tipologia. Pel carrer Pirineus hi ha un terrat a l’alçada del primer pis, que té en els baixos hi ha
cinc arcades de punt rodó; la façana de la casa que dóna a aquest carrer no presenta cap element interessant.
Pel carrer de les Vinyes hi ha dues obertures de garatges; la façana de la casa presenta al primer pis una tribuna. La
casa disposa d’un jardí, des d’aquest s’accedeix al primer pis per una escala amb baranes de pedra. La teulada de
l’edifici és a tres vessants.

Casa formada per planta baixa i tres pisos. L’accés a l’interior de l’ immoble es fa per la carretera d’Olot. Les façanes que
donen a la carretera i al carrer presenten obertures de punt rodó i altres de mig punt rebaixat. A la primera i a la segona
planta gairebé totes les obertures són balcons; per planta hi ha un balcó que uneix els dos plans de façana. El sòcol de
les dues façanes presenta pedra treballada. Una motllura separa cadascun dels nivells. Les baranes del balcons de ferro
estan treballades. A mode decoratiu, ambdues façanes presenten incisions verticals i horitzontals, i alternança a l’hora de
tractar les pedres, havent-n’hi de llises o bé amb granulat. La façana posterior no presenta cap element estructural o
decoratiu a destacar. La teulada és a tres aigües.
La casa fou feta en diverses etapes; l’any 1935 es va ampliar en alçada.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.15

E3.16

DENOMINACIÓ

CASA MITJAVILA

DENOMINACIÓ

CASA SOLDEVILA - BUSSANYA

LOCALITZACIÓ

Ctra. d’Olot, 15 – c/ Indústria

LOCALITZACIÓ

Pl. Gran, 25

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Lluís Pujolar, enginyer (casa 1913)

ÈPOCA Any 1932

AUTOR

Josep Riera i Reguer, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La casa està formada per planta baixa i tres pisos. A la façana que dóna a la carretera hi ha tres obertures: un portal, la
porta d’accés a l’interior i una finestra. En el primer i segon pis hi ha quatre obertures, i en el tercer n’hi ha dues; totes
són de disseny recte però a l’interior d’un arc. Una motllura horitzontal separa cada pis. Al costat de les obertures hi ha
unes pilastres de caire neoclàssic. La façana té dos nivells de coronament, un de central de més alçada que els laterals;
el pla de façana està coronat per formes ondulades. La façana lateral, que dóna al carrer de la Indústria, presenta
obertures de diversos tamanys . La façana posterior no presenta cap element estructural destacable. Les baranes dels
balcons tenen els mateixos motius.
La casa edificada el 1913, fou reformada posteriorment.

L’edifici, format per planta baixa, quatre pisos i altell, presenta tres nivells de façana: un de central de més alçada que
els laterals. Dels baixos destacar la presència de tres arcades de punt rodó; la central té una dovella amb les lletres JS
sobreposades i la data 1932; les inicials corresponen al promotor de la reforma de la casa, Josep Soldevila. La façana
presenta vuit fileres verticals; havent-hi amb balcons i d’altres que només tenen finestres. A l’altell hi ha cinc obertures,
tres d’elles són arcs de punt rodó que s’aixequen sobre dues columnes centrals. La façana lateral que dóna a la plaça
presenta una combinació de finestres i de balcons. Les pedres cantoneres estan gravades a mode decoratiu. La coberta,
de teula àrab, presenta sis nivells diferents. El disseny de les baranes del balcons és senzill.

TIPUS DE PROTECCIÓ

ESTAT DE CONSERVACIÓ · TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL de la façana de la carretera d’Olot.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.17

E3.18

DENOMINACIÓ

CASA PLANESAS

DENOMINACIÓ

CASA DE COMALLEVOSA

LOCALITZACIÓ

Raval de Sant Pere

LOCALITZACIÓ

Sobre canal de can Badia, i a prop de la casa de l’Anglada

ÈPOCA Any 1959

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte

ÈPOCA Finals s. XIX- primera meitat s.XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’edifici, situat entre la seu de la fundació MAP i el jardí de la casa, està format per dos cossos de diferents alçades. Un
d’ells és una torre de secció quadrada, de baixos, tres pisos i altell. La coberta és piramidal i feta amb pissarra. Presenta
una tribuna que dóna al raval i les dues obertures de l’altell s’aixequen sobre dues columnes que tenen el capitell
decorat amb la creu de Sant Jordi.
L’altra cos de façana està format per baixos i tres plantes. A destacar la presència d’un balcó. Aquest cos fou aixecat en
una època posterior a la construcció.
Com a trets comuns dels dos cossos hi ha l’ús de pedra picada al voltant de les obertures, als balcons i a la tribuna. Sota
ràfec d’ambdues cobertes s’utilitza fusta.
El jardí queda a nivell del primer pis.

Casa de planta quadrada amb coberta de teula àrab a quatre vents. Està formada per planta baixa, primer pis i altell o
golfes. De les façanes exteriors destaquen les obertures, de punt rodó i amb petites columnes, i baranes de ferro ben
treballades. En néixer com a casa d’estiuejants, no pot ser considerada una casa de pagès, com ho prova que al seu
interior hi ha una petita capella o oratori dedicat a Sant Eudald i que hi hagi un jardí.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 06.10

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.19

E3.20

DENOMINACIÓ

CASA PORTELL

DENOMINACIÓ

CASA CASALS – RESTAURANT RECÀPOLIS

LOCALITZACIÓ

Passeig de Sant Joan 3, c/ de l’Escorxador, passeig del mestre Guich

LOCALITZACIÓ

Ctra. de Sant Joan, 68

ÈPOCA 1881

AUTOR Eudald Soldevila, mestre d’obres

ÈPOCA Any 1950

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’edifici exempt està format per baixos i dues plantes. La porta d’entrada a la casa té els brancals i la llinda de pedra
picada; a la dovella central hi ha les lletres AP (Antoni Portell) i la data 1881. Hi ha dues obertures per planta a la façana
principal.. Per la façana que dóna al carrer de l’Escorxador hi ha tres obertures, tapiades, de punt rodó a l’alçada de la
primera planta. Els baixos presenten les arcades del que havia estat l’edifici del gremi de carnissers. Per la banda del
mestre Guich hi ha un jardí, i un cos afegit d’època posterior; a la primera i segona planta tot són balcons. De les
façanes cal destacar el treball de les baranes dels balcons i de les reixes de les finestres. La teulada és a quatre
vessants. Sota teulada hi ha una motllura amb línies rectes.
De l’interior destaca l’amplitud, amb un vestíbul repartidor per accedir als pisos superiors o l’habitatge que queda per
sota del nivell de carrer. Les baranes són de ferro de fossa. Els esglaons són de marbre. Les obertures són de punt rodó.
A destacar l’ornamentació del sostre amb motius vegetals i la presència de voltes a la catalana.

La casa, construïda entre el jardí d’aquesta i un altre immoble, està formada per baixos i dos pisos. Per la banda que
dóna a la carretera destaca el portal d’accés a l’interior amb brancals de pedra picada; a la dovella central hi ha la data
1950 i un escut. La resta d’obertures, algunes són arcs de punt rodó, tenen els marcs diferenciats. A la façana que dóna
al jardí hi ha en els baixos una tribuna; al primer pis hi ha una galeria, i al segon un balcó, que sobresurt respecte al pla
de façana, amb baranes de fusta i coberta a dues aigües. Per la banda que dóna al riu Ter hi ha, a la segona planta, una
galeria amb arcades de punt rodó. La teulada de la casa és a dues aigües. El jardí està plantat amb diversos tipus
arbres, principalment d’avets, i la part més baixa que confronta amb el riu, està sistematitzat amb recorreguts d’escales i
altres construccions.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

E3.21
DENOMINACIÓ

TORRE ILLA

LOCALITZACIÓ

Ctra. de Barcelona,

ÈPOCA 1850-1856

ELEMENT NÚMERO

E3.22
DENOMINACIÓ

CASA “CAL ROJO” – CASA CANELLES

LOCALITZACIÓ

Pl. d’en Dama, 1 – pl. d’Anselm Clavé – c/ Pare Colí,2 – c/ d’en Dama

AUTOR Desconegut
ÈPOCA Segle XVIII

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ
La torre, formada de planta baixa i dos pisos, fa 11 m. de llargada a les cares sud i nord, mentre als vessants est i oest
fa 13,20 m. Per accedir a la primera planta haurem de pujar divuit esglaons. Altres trets de la torre, amb coberta a
quatre vents, són la presència d’unes parets que tenen una amplada d’uns 55 cm, tres obertures per planta, i un accés al
porxo d’entrada de la planta baixa per mitjà de tres esglaons, després de passar per una arcada de pedra sorrenca. Al
voltant de les obertures es fa ús de maons massissos i les parets es bastiren amb pedra del país unides amb morter de
calç. El paviment de la planta baixa està feta amb cairons vermells.

L’edifici està format per baixos, dos pisos i altell. A la planta baixa hi ha una arcada, amb dovelles de pedra picada; el
balcó del primer pis, d’època posterior a la construcció de la casa és damunt la part superior de l’arcada. En el primer pis
hi ha tres obertures que donen a un únic balcó; dues de les obertures, amb brancals de pedra picada, eren
originàriament finestres. L’obertura central fou oberta a posteriori de la construcció de la casa. Al xamfrà de la façana
que dóna a la plaça i al carrer que duu al carrer de Clavé hi ha pedres cantoneres. En el segon pis hi ha tres obertures,
una d’elles amb brancals de pedra picada, fou convertida en un balcó. Dues de les obertures no són originàries. S’intueix
la presència d’una finestra, també amb brancals de pedra, que està tapiada.
La façana que dóna a la plaça d’Anselm Clavé presenta a nivell superior dos nivells: un de central, amb coberta a dos
vessants, i els laterals, amb teulada a un sol vessant.
La casa està ampliada lateralment per la banda que dóna al carrer d’en Dama. L’accés als habitatges es fa pel carrer
Colí; un passadís dóna a un cel obert que fa les funcions d’espai distribuïdor. El paviment del passadís és fet amb lloses
de pedra.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.23

E3.24

DENOMINACIÓ

CASA TARRACÓ

DENOMINACIÓ

“LA CLOSCA” – CASA CAROLA

LOCALITZACIÓ

C/ de Sant Pere, 18-20, c/ de les Vinyes, c/ dels Tallaferro, 1

LOCALITZACIÓ

Plaça de la Llibertat, 11

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’edifici està format per planta baixa, tres pisos i altell. La façana que dóna al carrer de les Vinyes presenta una tribuna,
que comprèn el primer i el segon pis; està coronada per un terrat al que s’accedeix pel tercer pis. Aquesta façana està
coronada per una obertura amb arc de punt rodó i baranes. En la façana que dóna al carrer de sant Pere hi ha unes
plaques de rajola que tapen els baixos. A la primera planta hi ha quatre finestres amb relleix, a la segona i a la tercera hi
ha quatre balcons. A l’altell hi ha quatre obertures semicirculars. Entre el tercer pis i l’altell hi ha una motllura. Les
baranes del segon pis són les úniques treballades. Sota coberta és de bigues i llates de fusta. La façana que dóna al
carrer dels Tallaferro presenta una diversitat d’obertures en quan a tipologia; no hi ha cal element decoratiu destacable.

Conjunt de dues arcades realitzades amb pedra picada; no estan completament individualitzades atès que ambdues es
recolzen en el mateix pilar. Els arcs són de mig punt rebaixat. Els elements comercials i indicadors que hi ha penjats
dificulten veure nítidament el conjunt.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

UTILITZACIÓ

Comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.25

E3.26

DENOMINACIÓ

“XARTEL” – CASA OJEDA

DENOMINACIÓ

CA L’ANTICH

LOCALITZACIÓ

Pl. de la Llibertat, 10

LOCALITZACIÓ

C/ Perdut, 9

ÈPOCA segle XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’una arcada amb arc de punt rodó rebaixat; l’arc, els brancals i les mènsules són de pedra picada.

Conjunt format per cinc arcades, amb arc de mig punt rebaixat. Si bé només es veuen quatre arcades, el conjunt el
formen cinc obertures; s’intueix la presència d’una cinquena obertura que està tapada. Una arcada ha estat reconvertida
en finestra. Els brancals i els baixos, entre obertura i obertura, són de pedra picada. L’arc està arrebossat.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Comercial

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.27

E3.28

DENOMINACIÓ

“CASA RAMONA” – CASA LLIMÓS

DENOMINACIÓ

FARMÀCIA SARGATAL

LOCALITZACIÓ

Pl. de la Llibertat, 5

LOCALITZACIÓ

Pl. de Sant Eudald,2

ÈPOCA Any 1877

AUTOR Desconegut

- C/ de Mercaders

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per dues obertures -una porta i un portal-, situades a l’interior d’un únic marc de pedra picada. La porta
a més té un marc individual, també de pedra picada; per sobre la llinda de la porta hi ha una reixa de ferro treballada
amb la data 1877.

Conjunt format per tres obertures per la banda de la plaça, i dues que donen al carrer. Els brancals, les llindes, i les
baixos de la façana són de pedra picada; les dues obertures -una porta i una finestra- del carrer tenen els marcs de
pedra. A destacar el paviment i la decoració interior, especialment la part antiga, de la botiga.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

PROTECCIÓ PARCIAL de la façana de la plaça de Sant Eudald.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

UTILITZACIÓ

Comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.29

E3.30

DENOMINACIÓ

CASA MIRAPEIX

DENOMINACIÓ

CASA RAGUER – LA CONFIANÇA

LOCALITZACIÓ

Pl. de Sant Eudald, 4

LOCALITZACIÓ

C/ Vell, 5

ÈPOCA Any 1861

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per tres obertures –una porta i dos portals-; situades a l’interior d’un únic marc de pedra picada. La porta
a més té un marc individual, també de pedra picada; a la llinda de la porta s’hi pot llegir “Reconstruida en 1861”

Conjunt format per tres arcades, d’arc de mig punt. Els brancals són de pedra picada. Una mènsula separa les pilastres
del que és pròpiament l’arc, el qual està arrebossat. A l’interior d’una de les arcades hi ha un portal amb brancals de
pedra picada que serveix per accedir a l’interior de l’edifici. Les altres dues obertures són d’una botiga.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatge

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.31

E3.32

DENOMINACIÓ

CASA SUÑER

DENOMINACIÓ

CA LA QUIMETA

LOCALITZACIÓ

C/ de les Vinyes, 25 - c/ Perdut, 10 – c/ Pare Colí, 11

LOCALITZACIÓ

C/ Pirineus, 28

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Any 1771

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Els baixos que donen a cada façana tenen 3 obertures, a excepció de la façana que dóna al carrer Perdut que en
presenta quatre; una d’elles és la porta d’accés a l’edifici d’habitatges. La resta d’obertures són portals destinats a fins
comercials. Les obertures tenen les mateixes dimensions, a excepció d’una del carrer Perdut que ha estat reformada per
a tenir més alçada. El marc de les obertures és de pedra picada; en dues de les obertures del carrer Pare Colí no es
veuen els brancals i les llindes en estar tapades per un arrebossat. Inferiorment, les obertures estan unides per una
pedra picada. Els xamfrans de l’edifici presenten pedra picada, en angle recte a la base i de forma arrodonida la resta de
la cantonada.

Conjunt format per tres portes, amb brancals i llinda de pedra picada. El pany de paret entre les tres obertures és a base
de còdols de riu. La llinda de la porta central té gravada la data 1771 i una creu llatina; per sota hi ha una inscripció
il·legible.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.33

E3.34

DENOMINACIÓ

CASA BOSCH

DENOMINACIÓ

CAL SIDRO

LOCALITZACIÓ

Pl. de Tomàs Raguer, 1

LOCALITZACIÓ

C/ de les Vinyes, 20

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per una porta, d’accés a l’’immoble, i un portal, amb arc de mig punt rebaixat. Els brancals, les llindes i el
pany de paret és de pedra picada. Per sobre la porta hi ha una reixa de ferro treballada.

Conjunt format per dos portals. El pilar únic que comparteixen les obertures és de pedra picada; la llinda de cada
obertura és una biga de fusta de roure amb incisions triangulars a mode decoratiu. Lateralment, el portal de la dreta té
brancals de pedra, i tracta de simples arrebossats.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatge – comercial

UTILITZACIÓ

Comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.35

E3.36

DENOMINACIÓ

CASA GARRIGA

DENOMINACIÓ

CAN VERT

LOCALITZACIÓ

C/ del Prat, 3

LOCALITZACIÓ

C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, 11

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per tres obertures; la central serveix per accedir a l’ immoble. Les llindes i els brancals són de pedra
picada; els brancals estan decorats amb relleus de traços lineals.

Es tracta d’una única obertura. Té brancals de pedra picada i la part superior són tres pedres treballades amb forma
d’arcs mig punt. Les pedres laterals estan molt desgastades, fet que fa es distingeixin lleument unes sanefes amb què
estaven decorades.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatge - comercial

UTILITZACIÓ

Comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.37

E3.38

DENOMINACIÓ

CASA RAVAL, 25

DENOMINACIÓ

LOCALITZACIÓ

C/ Raval de Barcelona, 25

LOCALITZACIÓ

ÈPOCA Any 1762

AUTOR Desconegut

CASA RAVAL, 27
C/ del Raval de Barcelona, 27

ÈPOCA Segle XVIII

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per dues obertures; una és la porta d’accés a la casa amb brancals i llinda de pedra picada, i dos
esglaons per salvar el desnivell respecte al carrer. L’altre obertura, que originàriament eren dos portals, actualment és
un únic portal amb brancals i dues llindes de pedra. En una hi ha gravades dues ferradures i una creu llatina, i a l’altra la
data 1762, una creu llatina, i dos Sagrats Cors; a la part inferior sembla que hi diu “Pera Coch farre me fecit”.

Conjunt format per dues obertures. Una és la porta d’accés a la casa, amb llinda i brancals de pedra picada. Hi ha tres
esglaons de pedra per salvar el desnivell entre el carrer i l’entrada a la casa. El segon esglaó té una llargada superior als
altres per a fer, també, les funcions de banc. La segona obertura ha estat reformada per convertir-se en garatge, fent
que s’hagin perdut els brancals de pedra d’un dels laterals; en l’altre lateral hi ha els brancals. La llinda ha estat extreta i
retallada, i està sobreposada damunt de la porta. A la llinda hi ha una creu llatina i dues ferradures.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.39

E3.40

DENOMINACIÓ

CAN CLERCH

DENOMINACIÓ

CASA CRUELLS

LOCALITZACIÓ

Pl. de la Llibertat – c/ de les Vinyes – c/ del Forn

LOCALITZACIÓ

C/ de Sant Pere, 17 – Pl. de Sant Eudald, 10

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La façana principal està formada per baixos i dos pisos. A la planta baixa diverses plaques de marbre estan
sobreposades damunt la façana originària. En el primer pis hi ha dos balcons, amb baranes de ferro treballades, i
coronades amb arc de punt de mig punt rebaixat; el disseny és neoclàssic amb ús de columnetes. En el primer pis hi ha
unes falses pedres cantoneres, fetes de ciment. Les dues obertures del segon pis no presenten cap tipus d’element
decoratiu. La coberta, que és a quatre vessants, ocupa una posició endarrerida respecte a la línia de façana. Unes línies
horitzontals de motllures separen els tres nivells de la façana. A destacar una peça de ferro, treballada, que sobresurt del
pla de façana en el primer pis. L’amplada de la façana és d’uns 1’30 m. La façana lateral que dóna al carrer del Forn no
presenta cap element d’interès.

Es tracta d’un edifici amb dos plans de façana amb trets idèntics. L’ immoble el formen planta baixa i quatre pisos. En les
plantes segona, tercera i quarta hi ha balcons, amb baranes de ferro treballades, i decorats amb motius neoclàssics. A
més hi ha unes pilastres neoclàssiques que van de dalt a baix entre els pisos segon, tercer i quart. Els balcons del tercer
pis s’aguanten en mènsules decorades. El primer pis presenta unes obertures amb arc de traços lineals.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

53

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015
ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.41

E3.42

DENOMINACIÓ

CASA CASALS - HUERTA

DENOMINACIÓ

CASA DOU

LOCALITZACIÓ

Pl. de Sant Eudald, 9

LOCALITZACIÓ

C/ de Sant Pere, 22

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Doble façana d’un edifici entre mitgeres, format per planta baixa i quatre plantes. Hi ha tres obertures per planta, i una
de lateral a mà dreta, de dimensions més petites; dues estarien tapiades Hi ha una gradació en la disposició de les
obertures, amb menys importància a mesura que pugem de nivell; a la primera planta hi ha un únic balcó per a les
obertures; a la segona tres balcons individuals; a la tercera hi ha tres petits balcons, i a la quarta tres balcons amb arcs
de punt rodó aguantats per petites columnes.

Es tracta d’una façana formada per planta baixa i quatre plantes - pis. Hi ha dues obertures per pis. Al primer pis hi ha
un únic balcó per les dues obertures, mentre que els pisos segon, tercer i quart es tracta de balcons individuals. Les
obertures de l’últim pis són arcs de mig punt rebaixat. Hi ha decoració neoclàssica amb unes pilastres que distribuïdes
dalt a baix de la façana.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL de la façana de la plaça de Sant Eudald.

PROTECCIÓ PARCIAL de la façana del carrer de Sant Pere.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.43

E3.44

DENOMINACIÓ

CASA “POUS” - CAMPÀ

DENOMINACIÓ

LOCALITZACIÓ

Pl. de Tomàs Raguer, 11

LOCALITZACIÓ

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

“BAR PIRINEUS”
Pl. de l’Ajuntament – c/ de la Font – c/ del bisbe Morgades

ÈPOCA Segles XIX-XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Façana entre mitgeres d’un immoble format per planta baixa, cinc plantes i altell. En tots els pisos les obertures són
balcons. Els brancals i les llindes de les obertures del primer al quart pis són de pedra picada; les pedres del primer i
tercer pis tenen decoracions geomètriques, que podria fer pensar que en refer-se es van aprofitar d’un altre edifici. A mà
esquerra dels balcons hi ha unes petites obertures emmarcades amb pedra picada. Originàriament, l’edifici era només de
quatre plantes; l’últim pis i l’altell són d’un període posterior a la resta de la casa. A la planta baix hi ha la porta d’accés a
l’ immoble i un local comercial.

Façana d’un edifici format per baixos, tres pisos i altell. Hi dues obertures per planta; als baixos dues portes; al primer
pis un únic balcó, amb baranes de ferro treballades, per a les dues obertures; al segon i al tercer hi ha dos balcons
individuals. Al altell dues obertures circulars. Al voltant de les obertures hi ha un marc. Una línia horitzontal de motllures
separa cadascun dels nivells de façana; també hi ha línies de motllures per sobre de les obertures circulars.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL de la façana de la plaça de Tomàs Raguer.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.45

E3.46

DENOMINACIÓ

CASA FOLCRÀ

DENOMINACIÓ

CASA ANDREU

LOCALITZACIÓ

Carretera de Ribes, 26-28

LOCALITZACIÓ

Pl. Gran, 6

ÈPOCA 1897 /1923

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Any 1910

AUTOR Servand Martí, mestre d’obres

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Façana d’edifici entre mitgeres, formada de planta baixa i uns cossos al primer pis, sobre un terrat. A la planta baixa hi
ha cinc obertures; dues han estat retocades i tenen menys alçada que les restants. La porta que queda al centre de la
composició presenta una reixa de ferro de fosa, treballada, i una pedra a cada lateral que servia de protecció per a
l’entrada de carruatges. Les obertures primera, segona, quarta i cinquena tenen una dovella amb les inicials AF i la data
1897. A la planta baixa hi ha unes motllures horitzontals que van de banda a banda. En el primer pis hi ha glorieta, de
secció circular sobre la portalada central. A cada extrem del primer pis hi ha una arcada de mig punt i un balcó amb
baranes de ferro treballades; corona cada cos lateral una barana que dóna al terrat. Entre la glorieta i els cossos laterals
hi ha una barana de ciment, coronada amb pedra treballada.

Façana d’edifici entre mitgeres, format per planta baixa, dos pisos i altell. La planta baixa està reformada com a
comerços. A les llindes de les dues obertures de la primera planta hi ha trencadís de rajoles de diversos colors. A sota el
balcó hi ha dues mènsules decorades. A la primera planta hi ha un balcó amb una sola obertura, però inicialment eren
dues obertures amb balcons individuals. Al segon pis hi ha un únic balcó per a dues obertures. El treball de ferro de les
baranes d’ambdós pisos és el mateix. Al costat i per sobre de les obertures hi ha decoració neoclàssica. La resta de la
façana està decorada amb incisions horitzontals. El cos d’obra en què hi ha l’altell fou construït en una època posterior.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.47

E3.48

DENOMINACIÓ

PRINCIPAL DE L’ESCOLA SALESIANA

DENOMINACIÓ

CAL “PAYET”

LOCALITZACIÓ

C/ de les Vinyes,2

LOCALITZACIÓ

Pl. Nova, 2

ÈPOCA Anys 50 segle XX

AUTOR Josep Riera i Reguer, arquitecte

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El cos de la façana principal està situada entre la capella, a mà esquerra, i els cossos que acullen les aules, a mà dreta.
L’ immoble està format per baixos, quatre plantes i altell. A la planta baixa hi ha unes escales de pedra que permeten
salvar el desnivell que hi ha respecte a la primera planta o nivell. En aquest hom ho troba un pòrtic, de tres costats, amb
arcs de mig punt rebaixat i amb coberta a tres vessants. Aquest nivell fa les funcions d’espai repartidor que dóna a tres
portes. A la segona planta hi ha sis obertures; a la tercera n’hi ha quatre, mentre que a la superior també n’hi ha quatre
amb arc de punt rodó i amb relleix. A l’altell hi ha tres obertures d’estructura triangular amb coberta a dues vessants.
Tota la coberta també és a dues vessants. Les bigues, sota teulada, són de fusta. Les obertures tenen el marc d’obra. A
bona part de la façana hi ha unes incisions horitzontals.

Es tracta d’un portal, amb brancals, quatre per banda, i llinda de pedra picada.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana dels baixos.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Ensenyament

UTILITZACIÓ

Comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.49

E3.50

DENOMINACIÓ

FAÇANA CASA TERRADELLAS

DENOMINACIÓ

CAN BUDALLÉS

LOCALITZACIÓ

Plaça de la Llibertat, 13 – c/ dels Tallaferro

LOCALITZACIÓ

Plaça Abat Arnulf

ÈPOCA Any 1946

AUTOR Josep Riera i Reguer, arquitecte

ÈPOCA

Segles XVI-XX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ
La façana, entre mitgeres, està composta per baixos, quatre pisos i altell. A la planta baixa hi ha quatre obertures. Del
primer pis sobresurt la presència d’una tribuna central amb coberta, de teula àrab, a tres vessants. Hi ha un únic balcó
per a la tribuna i les obertures laterals a aquesta. En el segon pis hi ha dues finestres, i al mig d’ambdues una majòlica
amb la imatge de Sant Jordi. En el tercer pis hi ha dos balcons, amb les baranes amb un disseny diferent a les del primer
pis. En el quart nivell hi ha quatre finestres, amb arc de punt rodó, agrupades de dos en dos. L’altell té quatre petites
obertures quadrades. Tres línies de motllures horitzontals separen els diversos nivells. Totes les obertures tenen el marc
de pedra picada. La barbacana té bigues de fusta i un cos afegit que desmereix el conjunt. La coberta és a dues aigües.
Al voltant de les obertures, menys les de la planta baixa, en què hi ha pedra picada, hi ha decoració a base d’esgrafiats.
La façana que dóna al carrer dels Tallaferro no té cap element destacable.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

Casa senyorial de caire urbà que havia estat propietat de les famílies Descatllar i Budallés. L’ estat de conservació, tant
exterior com interior, és molt dolent, fruit de la manca d’obres de manteniment en els darrers anys, i per la construcció
de cossos o edificis afegits en el període 1930-1935. A part d’alguns elements exteriors, també té molta importància els
objectes que hi pugui haver especialment a la primera planta.

ESTAT DE CONSERVACIÓ · TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
Consulteu fitxa JA.10 per protecció arqueològica

UTILITZACIÓ

Habitatges - comercial

UTILITZACIÓ

Equipament cultural

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.51

E3.52

DENOMINACIÓ

CASA VAQUER

DENOMINACIÓ

VILLA CONSUELO

LOCALITZACIÓ

Plaça Gran, 2

LOCALITZACIÓ

Carretera de Ribes, 68-70

ÈPOCA 2 ª meitat segle XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA 2 ª meitat segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici format de planta baixa, tres pisos i golfes, amb coberta de teula àrab a quatre vents. Té el seu valor expressiu en
el tractament de la seva façana en galeria continua, com a transposició urbana d’un recurs de l’arquitectura rural. També
és destacable l’escala, el porxo d’entrada, i el jardí.

Conjunt arquitectònic de dos edificis, destinats a habitatges de lloguer, de quatre plantes d’alçada. Es caracteritzen per
l’ús simplificat del llenguatge neoclàssic i per l’absència d’ornamentació. En ambdós edificis la darrera planta està resolta
amb galeria oberta a l’exterior amb grans obertures amb forma d’arc rebaixat. A les restants plantes les obertures
presenten també una composició entre les obertures balconeres rectangulars i les d’arc rebaixat.
La particularitat remarcable és que aquests edificis són pioners en l’adopció del tipus d’edificació aïllada plurifamiliar dins
d’una parcel·la que més tard es reproduiria al llarg de les carreteres i vies d’accés.
El tractament més acurat dels paraments exteriors es redueix a les façanes visibles des de l’espai públic.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÉS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÉS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.53

E3.54

DENOMINACIÓ

CASA MONTADES

DENOMINACIÓ

CASA ALÒS o DEL MARQUÈS DEL DOU

LOCALITZACIÓ

C/ del bisbe Morgades – C/ de Mn, Cinto Verdaguer

LOCALITZACIÓ

C/ Nou, 1 – Plaça Gran

ÈPOCA Any 1868

AUTOR Eudald Sadurní, mestre d’obres

ÈPOCA

Any 1908

AUTOR Josep M. Pericas, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

De planta baixa i tres pisos, i amb la coberta de teula a quatre vessants és l’exemple més notable d’edifici neoclàssic a
Ripoll. L’edifici, situat, en cantonada, porta adossades unes pilastres amb un basament d’alçada equivalent a la planta
baixa, el fust que engloba les tres plantes següents i un coronat amb una cornisa de grans dimensions. Les pilastres,
encapçalades per capitells corintis emmarquen el sistema d’obertures rematades per frontons tot marcant-ne la
verticalitat. La caixa de l’escala que sobresurt pel damunt del teulat, fa servir el mateix repertori formal que les façanes.

La casa de la marquesa de Dou té una composició volumètrica d’una gran elegància i equilibri. L’edifici pertany al període
de transició entre el modernisme i el noucentisme: si bé la torre situada a la cantonada i la utilització de formes
curvilínies en el tractament de les obertures són encara elements propis del modernisme, l’encaix dels elements en la
composició general denota una simplificació formal més d’acord amb la nova arquitectura dels inicis del segle XX.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges i comerços

UTILITZACIÓ

Habitatges i restauració

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.55

E3.56

DENOMINACIÓ

CASA BONADA

DENOMINACIÓ

CASA SIQUÉS

LOCALITZACIÓ

Carrer del Progrés, 7

LOCALITZACIÓ

Cantonada carrers del Progrés i de l’Estació

ÈPOCA

Any 1912

AUTOR Joan Rubió i Bellver, arquitecte

ÈPOCA Any 1920

AUTOR Joan Rubió i Bellver, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’edifici està projectat amb una doble façana i tractat amb pedra de riu carejada. La glorieta i la torre situades als vèrtex
articulen el gir de l’edifici. El procediment constructiu a base de pedra sense desbastar, coronaments punxeguts e
irregulars i l’expressa falta d’acabat són elements presents en d’altres obres de Rubió a Ripoll.

Edifici d’habitatges que resol brillantment la cantonada dels dos carrers. De planta paral·lelipèdica, utilitza els balcons i la
glorieta de testa per a donar continuïtat a les façanes. La composició dels buits, galeries i la textura dels paraments li
confereixen una notable força expressiva. Originàriament la coberta era de fusta i de forma punxeguda, d’aquí que no es
pot considerar que l’edifici que tenim actualment sigui totalment de Rubió i Bellver. Tal i com passa amb altres edificis de
Rubió hi ha ús de pedra de riu sense desbastar, i de totxo als brancals de les obertures de la planta baixa.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatge

UTILITZACIÓ

Habitatges i establiment comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.57

E3.58

DENOMINACIÓ

CASA CODINA

DENOMINACIÓ

EDIFICI BANESTO

LOCALITZACIÓ

Carretera de Ribes, 36

LOCALITZACIÓ

Plaça de Sant Eudald, 3

ÈPOCA Any 1918

AUTOR Desconegut

ÈPOCA 1947-1950

AUTOR Eusebi Bona i Puig, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La casa està situada perpendicularment a la carretera de Ribes. Edifici de simetria central accentuada per les galeries
sortides i el coronament del cos principal, destaca com a solució alternativa a la manera de fer ciutat fins al moment i
per la pulcra composició volumètrica i compositora.

Immoble situat entre les places de sant Eudald, Gran i el carrer de la Fruita. Té quatre façanes exteriors i està format
per planta baixa i tres pisos.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Habitatges, oficines, despatxos

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.59

E3.60

DENOMINACIÓ

CASA DURAN

DENOMINACIÓ

CASA BUIXÓ

LOCALITZACIÓ

Plaça Nova, 1

LOCALITZACIÓ

Carretera de Ribes- carrer Pirineus

ÈPOCA Segles XVII - 1868

AUTOR Desconegut

ÈPOCA 1902-1904

AUTOR Antoni Coll i Fort, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Cada formada per planta baixa i dos pisos i amb teulada de teula àrab a dues vessants. L’any 1868 amb motiu de
l’ordenació i alineació que patí la plaça Nova i carrers pròxims es feren recular les façanes d’alguns edificis, un dels quals
fou la casa Duran. De la façana en destaca un escut d’armes situat sobre una finestra. La interpretació de l’escut és:
repartits en quatre camps iguals de mesures, figura en el primer una manobla oberta, en el segon un ocell o au sobre
una muntanya forcada, en el tercer un brau en actitud de córrer i en el quart dues torres idèntiques. Alhora, tan en el
primer com en el quart hi figuren dos estels situats en cada un dels angles superiors.

Edifici de planta quadrada format de planta i dos pisos que es troba entre la carretera de Ribes, el carrer Pirineus i la
plaça Gonçal Cutrina. A la façana principal són ben visibles elements constructius de tipologia modernista: petits relleus
sobre les obertures, l’ús de rajoles a l’entrada principal i una pilastra en un xamfrà de la casa que comunica dues
balconades. Encara és perceptible en punts de les dues façanes exteriors que estava pintada amb un color verdós.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL de la façana de la plaça Nova.

PROTECCIÓ PARCIAL de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges, establiments comercials

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.61

E3.62

DENOMINACIÓ

CASAL DE TAURINYÀ

DENOMINACIÓ

CASA SOLDEVILA

LOCALITZACIÓ

Plaça Nova, 6

LOCALITZACIÓ

Plaça Gran

ÈPOCA Segles XVII (1695) -XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

1902-1903

AUTOR Antoni Folcrà Verdaguer

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Casa construïda a la cruïlla de la plaça Nova, el carrer del Prat i el carreró que dóna accés al pont del Raval. Els elements
arquitectònics més interessants de la casa, objecte de la fitxa, es troben als baixos de la casa; a l’entrada hi ha un arc de
mig punt rebaixat, sobre impostes motllurades i pilastres amb figures humanes esculpides en alt relleu. Gravat a la
pedra, consta l’any 1695. Al carreró que enfila cap el pont, hi ha una porta tapiada amb brancals de pedra i una llinda en
què hi ha representat un toro, emblema del llinatge Taurinyà. Alhora, als baixos de la casa hi ha arcades de punt rodó
del primitiu pont del raval i el pas que dóna al terrat que hi ha a l’altra banda del pont.

Edifici d’estil modernista format per planta baixa i tres pisos. La coberta de teula àrab és a dues vessants. De la façana
cal destacar dos elements decoratius: les baranes de ferro, havent-hi tres tipologies, essent més elaborades les de la
primera planta que les de les dues plantes superiors; l’altra element decoratiu és el coronament, amb uns arcs neogòtics
i al seu interior un brot de raïm de ceràmica.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’ arcada interior, dels brancals, de la llinda de la porta tapiada i de les arrancades del
primitiu pont del Raval.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges i establiment comercial

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.63

E3.64

DENOMINACIÓ

CASA ELÈCTRICA DE RIPOLL

DENOMINACIÓ

CASA MORENO

LOCALITZACIÓ

Carrer de Sant Pere, 6 – C/ de Sant Jaume

LOCALITZACIÓ

Carretera de Ribes, 37

ÈPOCA

Segona meitat segle XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA 1932-1934

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici, format de planta baixa i tres pisos i amb la coberta, de teula àrab a dos vents. La façana principal crida l’atenció
per l’ús de pedres als xamfrans i al voltant de les obertures, de maó o totxo i el cos d’edifici, situat al xamfrà, amb un
alçada superior a la resta de la façana i que presenta un ull de bou a la part superior.

Habitatge format per planta baixa i tres pisos, que és un exemple clar d’arquitectura racionalista a Ripoll. De la seva
façana principal destaca la seva imponent volumetria, la presència d’elements constructius neoclàssics, i baranes de
pedra. Destacar que a tocar les façanes laterals hi ha jardins; des d’aquests hi ha una escala que permet accedir a la
primera planta. Damunt de la porta principal hi ha les inicials J.M.. La qualitat de la seva construcció va fer que l’any
1934 fos premiada per la Cambra de la Propietat Urbana de la província de Girona.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges i oficines

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.65

E3.66

DENOMINACIÓ

CASA MULLOL

DENOMINACIÓ

CASA UÑÓ

LOCALITZACIÓ

Plaça Gran, 14 – c/ de la Fruita

LOCALITZACIÓ

Plaça de l’Ajuntament, 11 – carrer del Monestir, 2

ÈPOCA 1931-1932

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte

ÈPOCA 1946-1947

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Casa formada per planta baixa, i quatre pisos, que s’aixeca sobre les voltes de la plaça. El més destacable de l’immoble
són els esgrafiats de les dues façanes que donen a la plaça Gran, les rajoles i els treballs de ferro forjat dels balcons. A
la primera planta, hi ha una balconada única per les dues façanes de la casa. La teulada, amb barbacana de fusta, ha
estat refeta darrerament.

Habitatge format per planta baixa i quatre pisos amb la coberta a dues vessants. L’accés a la casa es fa pel carrer del
Monestir. La façana principal crida l’atenció per la presència d’elements ornamentals d’estil neoclàssic; columnes,
capitells, i petxines.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.67

E3.68

DENOMINACIÓ

BANC CENTRAL

DENOMINACIÓ

OBRADOR ANFRUNS

LOCALITZACIÓ

Plaça de Sant Eudald

LOCALITZACIÓ

Carrer de Sant Jaume – carrer del Forn

ÈPOCA

1941-1943

AUTOR Josep Riera Reguer, arquitecte

“Ca L’Aiet”

ÈPOCA segle XVIII-XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici format de planta baixa i tres pisos. Les obertures són de traça recta o bé arcs de punt rodó. La façana principal, a
més, presenta d’altres elements constructius que ajuden a dignificar l’entorn de la plaça, com és el cas d’un rellotge, una
coberta amb tres nivells, un terrat, i una escultura de sant Eudald, patró de Ripoll , a l’interior d’una fornícula.

La façana del que havia estat l’obrador de la família de serrallers Anfruns és l’única mostra que perviu a Ripoll de com
eren exteriorment els obradors o artesans en èpoques passades. Està format per una porta de fusta i dues lleixes de
pedra. Interiorment no queda cap element de l’obrador de serraller donat que acull la seu de la Mutuam M.P.S.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL de la façana del carrer de Sant Jaume.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Cap

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E3.69

E3.70

DENOMINACIÓ

CONJUNT DE LA CASA SERRALLONGA

DENOMINACIÓ

CASA VILÀ

LOCALITZACIÓ

Passatge de can Serrallonga – Raval de Sant Pere

LOCALITZACIÓ

C/ del Prat, 7 – pg. de la Farga Catalana

ÈPOCA 1890-1915

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

Primera meitat s.XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La casa Serrallonga, situada entre el passatge i el raval de Sant Pere, formada per planta baixa i quatre pisos destaca
visualment per una coberta, a quatre vents, amb teules planes de ceràmica de tonalitats diverses (negra, verda, groga) i
una tribuna amb ornamentació. El conjunt Serrallonga el formen a més, un escala que transita per l’interior de la finca,
dos edificis aïllats, un cobert en què hi havia el safareig, i un edifici rectangular. En ells la teulada també és de teula
ceràmica. El conjunt és interessant en presentar certs trets típics de l’arquitectura modernista

Immoble format per dos cossos: l’edifici d’habitatges i un magatzem o cobert. L’edifici d’habitatges té planta baixa, tres
plantes-pis, i golfes. Hi ha quatre obertures per nivell en la façana que dóna al carrer del Prat; a la planta baixa hi ha
una porta tapiada –la que queda més cap a l’esquerra. Les dues obertures centrals de les plantes primera, segona i
tercera són balcons individuals. Les obertures de les golfes són de disseny semi-circular. El cos que fa les funcions de
magatzem, amb una alçada inferior a l’edifici d’habitatges, té per sobre un terrat, afegit amb posterioritat. La façana que
dóna al riu Freser, arrebossada i no pintada, presenta les obertures amb una disposició asimètrica. No hi ha cap accés a
l’interior de l’immoble. De la façana que dóna al passeig només són visibles la 3ª i la 4ª planta i les golfes; la resta ho
tapa el cos afegit. La disposició de les obertures en aquesta façana és asimètrica.
La coberta del cos d’habitatges, a dues aigües, és de teula. No és uniforme i presenta dos nivells; l’inferior, amb llates i
encavallades de fusta, està coronat a la part frontal per una forma punxeguda. Entre els dos nivells, a l’alçada de les
golfes, hi ha un terrat amb una coberta lleugera de caràcter provisional, com les que cobreixen el cos més baix.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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E3.71
DENOMINACIÓ

CASA Guardia

LOCALITZACIÓ

C/ Macià Bonaplata, 3

ÈPOCA

Primera meitat s.XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ
Immoble format per dos cossos: l’edifici d’habitatges i una porxada. L’edifici principal disposa de tres plantes, una de les
quals semisoterrada. Presenta 3 façanes amb obertures a carrer i una mitgera a la qual s’hi adossa un volum de recent
construcció. Destaca per la consistència formal, per la composició ordenada de les seves façanes i per alguns dels seus
elements decoratius com poden ser les motllures, balconades i una tribuna. El teulat a 3 aigües té certa presència des
del carrer
TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E4.01

E4.02

DENOMINACIÓ

CONJUNT FÀBRICA “EL PLA”

DENOMINACIÓ

NAUS CASALS

LOCALITZACIÓ

Ctra. de Barcelona

LOCALITZACIÓ

Ctra. de Sant Joan

ÈPOCA Segle XIX-XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Any 1957

AUTOR Raul Casals, enginyer

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

De la totalitat de construccions del complex industrial es conservaran els següents .La filera de nou coberts, que hi ha
davant de l’edifici de les oficines i de l’ originària nau. Cada cobert, amb teulada a dues aigües, té dos portals als baixos i
per sobre una finestra. Algunes de les obertures dels baixos estan tapiades o reformades.
La façana de la nau industrial originària, davant per davant dels coberts. Està construïda amb còdols treballats. Les
obertures, fetes de maó, són arcs de mig punt rebaixats.
La torre,situada a tocar la primitiva nau, presenta dos nivells de teulades. Les obertures predominants són circulars o de
punt rodó.
L’edifici d’oficines o habitatges format per baixos, tres pisos i altell. La teulada és a dues aigües. Als baixos hi ha
obertures amb arcs de punt rodó.

Es tracta de cinc naus fetes d’obra vista amb coberta corba a un sol vessant. El cos que dóna a la carretera presenta cinc
compartiments, separats cadascun per unes pilastres; en cadascun hi ha finestrals de vidre de grans proporcions i la
base d’obra vista i pedra picada. En els xamfrans hi ha uns cossos o estructures de planta quadrada, amb ús de pedra
picada. Lateralment, per la banda que dóna a Ripoll, s’afegiren posteriorment altres naus industrials.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums, de les façanes principals i dels arbres monumentals.
Es protegeix la volumetria i les façanes de la filera de coberts, la volumetria i la façana principal d’un tram de la primitiva
nau que dóna a la filera de coberts i la part que resti visible de la façana posterior, un cop adossat el nou volum permès,
la volumetria i les façanes de la construcció vertical que hi ha a tocar de la nau i dels arbres monumentals que hi ha em
aquest espai i al jardí privat de l’empresa.

PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt de l’edifici format pels volums, façanes i organització estructural i dels espais
interiors més significatius.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
UTILITZACIÓ

Industrial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTILITZACIÓ

Industrial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E4.03

E4.04

DENOMINACIÓ

BAIXOS DE LA FARINERA SERDÀ

DENOMINACIÓ

CONJUNT PALAU

LOCALITZACIÓ

Pl. De Josep Terradellas

LOCALITZACIÓ

Passeig de la Farga Catalana

ÈPOCA Segona meitat segle XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

Segle XIX (1832-1858)

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt de quatre arcades de punt rodó amb brancals i mènsula de pedra picada. El que és pròpiament l’arc està
arrebossat. Interiorment cada arcada té sobre la porta a mode de llinda, una peça de ferro treballada. Entre els arcs hi
ha una peça de ferro que correspon a un tirant o biga dels baixos.

Conjunt d’edificis format per dues plantes d’habitatges, capella i local amb dos martinets que es dedicaven a l’elaboració
de coure. L’espai que queda entre les dependències Palau i la Biblioteca Lambert Mata conté la bassa i el canal, inactius,
que formaven part del mecanisme que feia anar els martinets.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i de les façanes principals.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ INTEGRAL de la planta baixa corresponent a la dependència que conté els dos martinets i les restes de
l’antiga farga.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del passeig, així com de les basses i del canal.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Habitatges

Consulteu fitxa JA.08 per protecció arqueològica

Propietat privada
UTILITZACIÓ

Habitatges, equipament i locals comercials

RÈGIM JURÍDIC
Baixos corresponents a les dependències dels dos martinets propietat del Museu de la Ciència i la
Tècnica de Terrassa. Resta d’entitats, d’altres propietaris.
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E4.05

E4.06

DENOMINACIÓ

FÀBRICA I XEMENEIA NICOLAU

DENOMINACIÓ

FORN DE PA I PARETS SEQUES DE SANT QUINTÍ

LOCALITZACIÓ

Raval de Sant Pere – Passeig d’ Elies Rogent

LOCALITZACIÓ

Ctra C-17 , davant del Mas de Sant Quintí

ÈPOCA 1862-1900

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta rectangular format de planta baixa i dos pisos. Els materials de construcció són pedres de riu, unides
amb ciment, i sobre les obertures s’utilitzà totxos o maons. Els arcs son de punt rodó rebaixats. En un xamfrà de l’edifici,
que dóna al passeig d’Elies Rogent, hi ha una torre, de planta quadrada, feta amb maons. La xemeneia de planta
quadrada presenta una base més ample que la part superior.

Petita construcció semisoterrada coberta per una volta i amb algunes obertures a la banda oriental. Executada tota en
pedra vista, hom creu que inicialment era un antic forn de pa. Al voltant d’aquesta construcció hi destaquen un conjunt
de parets de pedra seca d’excel.lent execució i un petit vial d’accés parcialment pavimentat amb llosa de pedra.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL del volum i dels elements que l’envolten.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes.
PROTECCIÓ SINGULAR de la xemeneia.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Seu d’entitats i associacions

UTILITZACIÓ

Estabulació d’animals

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E4.07

E4.08

DENOMINACIÓ

HIVERNACLE ESCOLA TALLER

DENOMINACIÓ

FORN DE GUIX DE LA COLÒNIA SANTA MARIA

LOCALITZACIÓ

Raval de Sant Pere

LOCALITZACIÓ

Pista entre la fàbrica de la colònia amb la casa de la Corba.

ÈPOCA

Segle XX (1985)

ÈPOCA

Segle XIX

AUTOR

Santi Llagostera Güell

AUTOR

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Construcció lleugera formada per una paret central d’obra vista i uns tancaments inclinats de perfilaria amb vidre.
Destaca per la voluntat formal del projectista per harmonitzar les necessitats derivades del seu ús com a hivernacle amb
un nou llenguatge arquitectònic.

Construcció de planta circular edificada a un marge de la pista. Les parets estan fetes amb morter de guix. L’altura de
les parets és d’uns 2 metres. El frontal del forn està malmès, l’hi falta l’obertura a través de la cual s’extreia el mineral
cuit. Uns metres més enllà, en direcció al mas la Coirba, hi ha altres forns, d’època posterior.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL del volum.

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt del forn.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Hivernacle

UTILITZACIÓ

Sense ús

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

73

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E4.09

E4.10

DENOMINACIÓ

TEULERIA DE LA VILA LLAÉS

DENOMINACIÓ

MOLÍ DE LES CORTS

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaés.

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaés.

ÈPOCA

Segle XVIII-XIX

ÈPOCA

Època medieval

AUTOR

AUTOR

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Uns metres abans del trencant que duu al mas La Vila, i per sota de la carretera, venint de la Serra hi ha la teuleria.
Tot i estar parcialment coberta per la vegetació i arbres, és perfectament visible l’estructura de la teuleria.

Del molí situat a la riba dreta del torrent de la Cau, perviu la planta baixa, concretament la mina de sortida de l’aigua.
Tant l’arc de l’obertura com el sostre de la volta és d punt rodói. Les pedres de les parets estan treballades.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt de la teuleria.

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt de la teuleria.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Sense ús

UTILITZACIÓ

Sense ús

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E5.01

E5.02

DENOMINACIÓ

CASA SANT QUINTÍ

DENOMINACIÓ

MAS LA VILA

LOCALITZACIÓ

Ctra. C-17

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaers

ÈPOCA Segles XVIII-XIX

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA 1678 ampliació

Segles XVIII-XIX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Edifici format per baixos, dos pisos i altell; entre aquest edifici i la pallissa hi ha un afegit un cos, que desmereix la visió
que és té de la façana principal. La teulada és a quatre aigües. La façana principal, que dóna a l’era o pati interior, està
arrebossada, havent obertures que tenen els brancals de pedra picada tapats per l’arrebossat; l’accés a l’interior es fa
per una arcada amb dovelles de pedra picada. La façana que dóna a la carretera presenta en els baixos unes petites
obertures amb brancals de pedra picada. El material constructiu són còdols. En un dels xamfrans hi ha, sota teulada, un
cos defensiu, construït durant les guerres carlistes del segle XIX; està construït amb maons i presenta espitlleres.
S’hi ha fet obres de consolidació i rehabilitació, principalment a la façana que dóna a la carretera i a la coberta. Les
obres de condicionament estan a mig fer, com ho corrobora que l’interior està “buit”, amb el que de l’edifici només es
disposa de la carcassa.
Entre la casa i la carretera hi ha un jardí amb avets i altres espècies d’arbres.

Mas i casa forta construïda en diverses etapes que és un magnífic exemple de casa rural catalana en el seu conjunt.
Tenen especial interès la galeria construïda el segle XVII, i la capella dedicada a la Mare de Déu del Roser, erigida el
segle XVIII.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 17.14

UTILITZACIÓ

Habitatge

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E5.03

E5.04

DENOMINACIÓ

MAS LA SERRA

DENOMINACIÓ

MAS LES TENES

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaers

LOCALITZACIÓ

Veïnat Sant Bernabé de les Tenes

ÈPOCA

Segles XVII-XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

Segles IX -XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ
És un imponent conjunt d’edificacions i un exemple notable d’arquitectura rural en què destaquen la volumetria, la
disposició de les construccions i el treball de la pedra, tant en els arcs de les pallisses com en les llindes i brancals de la
casa forta. En aquesta també es poden apreciar construccions defensives amb l’existència d’espitlleres que datarien de
les guerres carlistes del segle XIX.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 17.13

És un bon exemple de casa de pagès, amb l’estructura típica dels masos del Ripollès, que inclou una notable galeria i un
rellotge de sol a la façana orientada a migdia.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 11.17

UTILITZACIÓ

Habitatge i restauració

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E5.05

E5.06

DENOMINACIÓ

MAS VILARDENÓ

DENOMINACIÓ

MAS LA SERRA DEL BOIX

LOCALITZACIÓ

A 300 m. de la ctra. C-17, a l’alçada del creuament amb la pista forestal de Llaers

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Sant Bernabé de les Tenes

ÈPOCA Segles IX - XIX

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

És un mas que destaca pel seu volum i pel caràcter atípic de la seva estructura que recull en un mateix pla de façana el
mur de pedra i la galeria. Està complementada amb una capella amb campanar d’espadanya, unes pallisses que mostren
interessants elements constructius, i una torre defensiva de planta quadrada afegida a l’edifici en un xamfrà de la part
posterior.

El mas dels amos, és un volum de planta, dos pisos i golfes; teulat a dos vessants. A llevant, a més de la volta de pedra
a la cort, les obertures estan emmarcades per carreus de pedra, però les obertures a migjorn tenen cairats per llinda. A
la cara nord hi ha una capella amb una obertura circular i amb la porta amb els brancals de totxos i una llinda de pedra.
A ponent, dos arcs de pedra a la cort, un cos semicircular de caire militar, i una terrassa; també trobem una cabanya de
pedra i teules. Darrere el mas dels amos, el mas dels masovers, de planta i pis. Entre els dos masos, un passadís on hi
ha la porta d´entrada al primer pis del mas dels amos i també l´entrada a la planta del mas dels masovers. Les
obertures d´aquest tenen cairats per llinda, alguns de molt antics. Damunt del mas hi ha dues cabanyes, delimitant un
pati. Després trobem l´era, que avui és un pati; a continuació una cabanya, de teulat a un vessant com les altres dues,
mirant a ponent amb quatre obertures.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 13.07

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat original i dels espais lliures del seu entorn.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 06.16

UTILITZACIÓ

Turisme rural

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E5.07

E5.08

DENOMINACIÓ

MAS EL TEIXIDOR

DENOMINACIÓ

CONJUNT EL BARRETÓ

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaers

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaers

ÈPOCA Segle XVIII reconstrucció

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA Segles XII - XVIII

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Masia de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos, i teulada a dos vents, amb una gran eixida a la façana de
migdia, en què hi ha un rellotge de sol, i caracteritzada per uns pilars de pedra que disminueixen l’alçada i
l’ornamentació d’acord amb la importància de la planta. La cabanya, probablement antiga masoveria, és un cos
independent de l’edificació principal. Davant de la casa passa un camí que duu a les baumes del Teixidor.

Conjunt format per la casa pairal, la masoveria anomenada Casa Xica i una capella romànica. L’edificació principal és de
planta rectangular amb coberta a dues aigües, que es perllonga per la banda de migdia formant una estructura
sobreposada per davant de l’eixida. La capella és d’una nau amb volta apuntada. Té un gran portal adollat a migdia i un
altre a la façana de ponent, que es coronada per un campanar d’espadanya.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 17.10

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 18.02 i fitxa núm. 18.03

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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DENOMINACIÓ

CONJUNT EL BOFÍ I SANT VICENÇ DE PUIGMAL

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Sant Vicenç de Puigmal

ÈPOCA

Segles XVII-XVIII reconstrucció
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E5.09

E5.10

AUTOR Desconegut

DENOMINACIÓ

MAS EL PUIG

LOCALITZACIÓ

Veïnat dels Brucs, a tocar pista forestal que duu a l’ermita del Catllar

ÈPOCA Segles XVIII - XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’església, reconstruïda sobre les restes d’una església romànica, es situa per damunt del mas el Bofí, a 100 m.
d’aquest. El mas format per dos cossos principals esglaonats sobre el terreny i amb cobertes a dues aigües. De la
cabanya d’estructura senzilla cal destacar la textura de la pedra i l’esveltesa de la forma.

Es tracta d’un dels edificis més importants d’aquest veïnat, tant per la seva importància històrica, com per les dimensions
de la casa. De planta quadrada o rectangular, té una coberta de teula àrab a quatre vents, una façana amb arcades i
porxos, i unes dimensions considerables. Per la façana posterior del mas passa la pista forestal que puja des de la
carretera de Les Llosses fins el Catllar.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 16.06

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Fitxa núm. 12.13

UTILITZACIÓ

Habitatge

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

E5.11

E5.12

DENOMINACIÓ

CASA DE CALDEU

DENOMINACIÓ

MASIA CASTELL DE MASPALOM

LOCALITZACIÓ

C/ Puig i Cadafalch

LOCALITZACIÓ

Barri de Llaés

ÈPOCA

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La casa està formada per baixos, dos pisos i golfes. A la façana principal, en els baixos hi ha un cos afegit amb la porta
d’accés a l’immoble i dues finestres; totes tres amb brancals i llinda de pedra picada. Aquest cos està cobert per un
terrat al qual s’accedeix per la primera planta. En aquesta hi ha tres obertures, que originàriament eren finestres o
balcons simples. En el segon pis hi ha tres balcons simples. Les golfes presenten tres petites obertures rectangulars. A
les façanes laterals hi ha una finestra per pis. La teulada és a quatre vessants. En la construcció s’empraren pedres de
riu i morter de calç. Interiorment a destacar la presència de voltes en els sostres, i de tres arcades en els baixos del que
havia estat la façana principal. El paviment dels baixos és de cairons vermells. A l’entrada de la casa hi ha lloses de
pedra al paviment que pertanyen a l’espai que havia fet les funcions d’era de la casa. Per la banda dreta, la casa té
afegida un cobert, d’època posterior, sense cap valor arquitectònic. La casa està envoltada per un jardí amb la presència
de freixes, avets i algun tell.

Masia de planta rectangular formada per planta baixa, un pis i golfes i teulada a una vessant. A la façana de tramuntana
hi ha un porxo recolzat sobre pilars quadrats. A ponent hi ha un petit cos adossat d'una sola planta i teulada a una
vessant. Les obertures són allindades excepte les dues finestres que s'obren a la façana meridional, a les golfes, que són
d'arc rebaixat. A llevant hi ha una cabana amb teulada a dues aigües, amb corts a la planta i amb obertures a l'herber.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes del conjunt edificat i dels espais lliures del seu entorn.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 1369-MH

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Habitatge
Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Habitatge
Propietat privada
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DENOMINACIÓ
LOCALITZACIÓ
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC1.01

OC1.02

FRAGMENTS DE LA MURALLA
Riu Freser, carrer Verdaguer, carrer Trinitat - c/ Pirineus, c/ Nord, raval de Sant Pere (casa Lara)

Segles XIV -XVIII

AUTOR

Desconegut

DENOMINACIÓ

FORTÍ DE L’ESTRELLA

LOCALITZACIÓ

Carrer Pirineus – plaça de Gonçal Cutrina

ÈPOCA Segona meitat segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Es tracta de diversos fragments de la muralla, que des de l’època medieval fins a mitjan segle XIX, envoltava la vila de
Ripoll. Un fragment, amb un torre de punt rodó i coronada amb marlets, es troba al riu Freser, entre els ponts del raval
i de la carretera de Barcelona; un segon fragment seria al carrer Verdaguer, sota la pista esportiva del casal parroquial;
un altre fragment amb una torre circular és darrera la casa Budalles; entre els carrers Trinitat i dels Pirineus hi ha un
pany de paret amb dues torres quadrades.

Edifici que va néixer com a construcció militar i que acabà essent un simple habitatge, format de planta baixa, primer
pis i altell o golfes en què hi havia un petit corral. En marxar els residents passà a mans de l’ajuntament que hi efectuà
obres de consolidació i apuntalament donat l’estat precari d’alguna paret. Cal destacar les espitlleres que hi ha en tres de
les façanes exteriors.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR dels diferents trams.

PROTECCIÓ PARCIAL dels volums i façanes.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: CPCC:6581-I

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

Consulteu fitxes JA.09 i JA.10 per protecció arqueològica

UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Cap

UTILITZACIÓ

Cap

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

OC1.04

ELEMENT NÚMERO

OC1.03
DENOMINACIÓ
LOCALITZACIÓ

FORTÍ DEL PLA DE LA BANDERA
Turó del Pla de la Bandera, sobre el desviament de la ctra. C-17

ÈPOCA 1838

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ
Construcció de caire militar construïda per les forces liberals establertes a Ripoll durant la Primera Guerra Carolina per
defendre la vila dels atacs carlins. El fortí és una torre, de planta circular, de la que en queda la part inferior, amb dos
contraforts. El fortí té un radi intern de 1’80 m., i extern de 2’90 m.; el perímetre intern és d’11’31 m. i l’amplada dels
murs és d’1’10 m. Els murs tenen una alçada aproximada d’1’70 m. –1’85 m.

DENOMINACIÓ

FORTI DE CAN VIOLI

LOCALITZACIÓ

Darrera la casa de pagès de can Violí, a tocar el camí que duu a Sant Roc

ÈPOCA Any 1838

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ
Construcció de caire militar construïda per les forces liberals establertes a Ripoll durant la Primera Guerra Carlina a fi de
defendre la vila dels atacs carlins. Presenta tres parets o murs, fets amb pedra del país, i per la cara o part davantera
no hi ha mur en haver una penya o roca viva que fa les funcions de mur. Els murs tenen una alçada aproximada d’1’65
m. –1’85 m. La planta de la construcció es quadrada amb un punt rodó en un xamfrà.

TIPUS DE PROTECCIÓ
TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR de les restes i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR de les restes i del seu entorn proper.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Cap

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

UTILITZACIÓ

Cap

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC1.05

OC1.06

DENOMINACIÓ

BÚNQUER LÍNIA PIRINEUS

DENOMINACIÓ

LOCALITZACIÓ

Diversos punts del terme municipall

LOCALITZACIÓ

ÈPOCA Anys 40

AUTOR

DESCRIPCIÓ
Els búnquers, de diversa tipologia, es poden veure a tocar el camí ral de Ripoll a Campdevànol, per sota de la casa de
la Querola, prop de la casa de Sant Roc, al camí ral de Ripoll a Gombrèn -a les envistes de Campdevànol-, i prop del
pou de glaç de Maiols. Les construccions, que mai van estar en actiu, es caracteritzen per estar dissimulades en
l'orografia, per les seves proporcions i per l´ús de formigó armat. En la majoria de casos estan coberts de vegetació.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR de les restes del conjunt de búnquers i del seu entorn proper.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

REFUGI DE LA GUERRA CIVIL. PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Plaça de l’Ajuntament

ÈPOCA Anys 40

AUTOR

DESCRIPCIÓ
El refugi construït parcialment, és en el subsòl de la plaça. El projecte era fer un refugi de planta quadrada amb una
boca en els xamfrans. Per fer l’obra es va utilizar maó.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR de les restes del conjunt del refugi.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ
Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat pública
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OC1.07
DENOMINACIÓ

REFUGI DE LA GUERRA CIVIL. CARRETRA DE SANT JOAN

LOCALITZACIÓ

Carretera de sant Joan, abans dels habitatges de Can Badia

ÈPOCA Anys 40

AUTOR

DESCRIPCIÓ
El refugi que no s’arriba a construir en la seva totalitat, és un túnel excavat en un marge, a ma esquerra del vial en
direcció a Sant Joan. Del refugi, que havia de tenir forma de lletra U, s’observa un dels accessos, tapiat amb paret
d’obra.

TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR de les restes del conjunt del refugi.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Propietat pública

84

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC2.01

OC2.02

DENOMINACIÓ

CANAL DE CAN BADIA

DENOMINACIÓ

SÈQUIA MOLINAR O CANAL DE SANTA MARIA

LOCALITZACIÓ

Transcorre paral·lel a la carretera Sant Joan-Ripoll, tram Ribamala - Ripoll

LOCALITZACIÓ

Entre Campdevànol i Ripoll, per sobre la ctra. N-260

ÈPOCA 1892-1894

AUTOR

Rafael Coderch, enginyer

ÈPOCA Període medieval - contemporani

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El canal surt del vessant dret de la reclosa i quan arriba al paratge de Rama travessa la carretera. La seva llargada és
de 4.500 m., l’amplada de 4 m. i té una alçada de 1’10 m. Es creuat per diversos passos i passarel·les, en forma d’arc de
punt rodó, que permeten accedir a cases de pagès i a conreus. Per superar desnivells i el curs de torrents el canal
s’aixeca sobre ponts, destacant l’aqüeducte d’Estamariu, que té 16 arcades de punt rodó, presenta tirants de ferro i té
una llum de 5m.
Es tracta d’una obra destacable per les seves dimensions, en especial llargada, i es un bon exemple de l’arquitectura
industrial, de finals del segle XIX, a Ripoll. La seva situació tancant l’embocadura d’una petita vall li dóna una fisonomia
característica.

El canal, que té una llargada d’uns 4 km. I un amplada de vora 2 m., tenia la particularitat d’agafar al riu Freser i deixarla al riu Ter. Sempre transcorre pel vessant esquerra del riu. Durant el seu recorregut passa per can Noguera,
Rocafiguera i el Sant, on són visibles murs medievals del canal. No és visible tot el seu recorregut perquè en arribar a
Ripoll, al raval de Sant Pere, fou inutilitzat per facilitar el pas de vehicles. Al Sant, a la segona meitat del segle XX, es va
canviar el curs del canal, construint un aqüeducte de formigó armat que no té cap valor històric. El canal està construït
amb diversos materials: pedra del país o pedres de riu, unides amb morter de calç, ciment o formigó. En algun tram, el
canal té com a paret la penya natural.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 6544-I

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Industrial

UTILITZACIÓ

Regadiu

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Comunitat de Regants
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

0C2.03

OC2.04

DENOMINACIÓ

POU DE LA CORBA

DENOMINACIÓ

CONJUNT HIDRÀULIC L’ESCALA

LOCALITZACIÓ

A prop del mas la Corba, i a tocar carretera de Llaers

LOCALITZACIÓ

Paratge l’Escala

ÈPOCA Segles XVIII -XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA 1930-1950

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El pou de planta circular i d’un diàmetre interior de 2 m., té unes parets amb una amplada de 40 cm. No està cobert i
està obert per una cara, que presenta dues lleixes que servien per posar les galledes. Al seu interior no hi ha aigua i s’ha
convertit en un abocador de tota mena de brossa, orgànica i inorgànica. El pou està construït amb pedres unides amb
morter de calç

El conjunt de l’Escala el formen diverses construccions i edificis vinculats a l’aprofitament de l’aigua. La palanca, sobre el
riu Ter, fa 1’40 d’amplada i té una llargada de 63 m. Està formada per una volta de totxos i a sobre formigó, travessat
per tirants de ferro; a les bandes hi ha bigues de ferro. La resclosa, que s’aixeca sobre roca natural, té uns 60 m. de
llargada i uns 4 m. d’alçada. El canal, que surt de la banda esquerra de la resclosa, té una llargada de 936 m., una
amplada de 4-5 m., i una fondària d’1’70 m. L’edifici de la central està construït amb pedres de riu carejades unides amb
ciment. Malgrat que no sigui un element vinculat a l’aigua, en aquest conjunt s’hi pot incloure la caseta de la línia
fèrria.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

Aprofitament hidràulic

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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DENOMINACIÓ
LOCALITZACIÓ

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC2.05

OC2.06

CONJUNT HIDRÀULIC L’ALIGUER
Antiga carretera N-152. Km. 99. Paratge l’Aliguer

ÈPOCA 1944-1948

AUTOR

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

Fernando Josa, enginyer de camins

DENOMINACIÓ

CANAL DE LA COLÒNIA NOGUERA

LOCALITZACIÓ

Entre Ripoll i Campdevànol, paral·lel a la carretera C-17

ÈPOCA 1892-1895/1908

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El conjunt de l’Aliguer el formen diverses construccions i edificis vinculats a l’aprofitament de l’aigua. La resclosa, que
s’aixeca sobre roca natural, té uns 30 m. de llargada i uns 4 m. d’alçada. El canal, que surt de la banda dreta de la
resclosa, té una llargada de 125 m., una amplada de 4-5 m., i una fondària de 2 m. Durant el seu trajecte transita pels
baixos de dues casetes que estat emprades pel centraler. L’edifici de la central està construït amb pedres de riu
carejades unides amb ciment. Destacar que a tocar la central hi ha alguna resta del molí de l’Aliguer, i un pont d’una
arcada sobre el torrent o riera de l’Aliguer.

El canal, amb una llargada de 940 m. i una fondària de 1’30 m. , surt a l’esquerra de la resclosa. La llum dels arcs és de
4-5 m., l’amplada del canal és de 4-5 m. i l’amplada dels murs fa 40 cm. Per salvar el desnivell del terreny el canal
s’aixeca sobre arcades, unes 65, amb un augment progressiu de la seva alçada respecte al terra. Les arcades de
l’aqüeducte són de mig punt rebaixat. La casa pinta o reixa que hi ha al bell mig del recorregut separa dos trams del
canal, construïts en èpoques diferents.
En el segon tram no hi ha tirants per sustentar les parets; al final l’aigua es canalitza.
El canal és una obra hidràulica de remarcable interès en el context del patrimoni i arqueologia industrial de Ripoll.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Aprofitament hidràulic

UTILITZACIÓ

Industrial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC2.07

OC2.08

DENOMINACIÓ

RESCLOSA I CANAL DE CAN GUETES

DENOMINACIÓ

RESCLOSA I CANAL DE L’ARQUET

LOCALITZACIÓ

Riu Ter, entre can Volant i la fàbrica Filpur

LOCALITZACIÓ

Entre el pont del raval i el pont de la carretera de Barcelona

ÈPOCA 1901-1902/Anys 40

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segles XVIII-XX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La resclosa té uns 20 m. de llargada. Després de la casa comporta, a l’inici del canal hi ha la comporta anomenada
càmera de runa, que serveix per evacuar les pedres i d’altres sediments que s’acumulen al fons de la resclosa. El canal
té una llargada de 800 m., una amplada de 2’40 m., i té una amplada de murs de 75 cms. A l’antiga pelleteria de can
Pòlit el canal s’enfonsa per tornar a pujar als rentants de can Pòlit i des d’aquest punt fins a la fàbrica el canal resta sota
terra. El seu recorregut es pot veure molt bé des de la Ruta del Ferro.

La resclosa, de forma de mig arc, té com a estreps, roca natural per la banda del Raval i mur de formigó armat per la
banda que dóna al carrer del Prat. Des de la resclosa surt, a mà esquerra, el canal del mateix nom, el de més poca
longitud de tots els canals que hi ha a Ripoll. Durant el seu trajecte el canal de 120 m. de llargada passa per sota de
diversos edificis i per davant del fragment de muralla. Dels elements constructius, a base de pedra, destaca la base d’un
contrafort, fet de pedres carejades d’unes dimensions considerables.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Aprofitament hidràulic

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC2.09

OC2.10

DENOMINACIÓ

RESCLOSA I CANAL DE L’ALMOINA

DENOMINACIÓ

RENTANTS DE CAN PÒLIT

LOCALITZACIÓ

Paral·lel al riu Freser

LOCALITZACIÓ

Final del carrer de Mn. Cinto Verdaguer

ÈPOCA

Segles XIX -XX

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La resclosa, de forma corba, presenta moltes escletxes que faciliten el pas de l’aigua. E s veuen diverses èpoques de
construcció a causa de l’acció de les riuades. La part superior feta amb formigó armat. El canal s’inicia a la banda
esquerra del riu. Té una llargada de 670 m., una amplada de 4 m., una fondària d’1 m. i les parets tenen una
gruixodaria de 40 cms. El canal està descobert la major part del seu recorregut, essent tapat quan passa per sota la
variant de la carretera C-17 i des del carrer del 27 de Maig fins a la Farga Palau, en què es tapà i s’anul·là en passar per
l’escola salesiana.

Els rentants, situats sobre el mur del canal de can Guetes, tenen forma corba i estan integrats per un espai a l’aire lliure,
el més llarg, i quatre de coberts. La llargada total és d’uns 24 m., el rentant exterior fa 7’35 m.. L’amplada és d’uns 2 m.
Quatre pilars de formigó sustenten l’espai cobert dels quatre rentants. Aquests coberts descansen sobre unes parets de
totxo arrebossades, que es recolzen en unes bases de ciment i morter.

TIPUS DE PROTECCIÓ
TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.
PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTILITZACIÓ

Rentant públic

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC2.11

OC2.12

DENOMINACIÓ

DESAIGÜES DE LA FÀBRICA TÈXTIL BACH

DENOMINACIÓ

POU DE GLAÇ DE MAIOLS

LOCALITZACIÓ

Riu Ter, entre els ponts Olot i de Macià Bonaplata

LOCALITZACIÓ

Prop de la confluència del torrent de Maiols i el camí ral

ÈPOCA

Segona meitat segle XIX

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Es tracta de quatre arcades de mig punt rebaixat construïdes amb maó. Per elles sortia l’aigua, un cop passava per les
turbines que hi havia als baixos de la fàbrica. L’aigua arribava per un canal soterrat que portava l’aigua des de la
resclosa de can Guetes.

Construcció semisoterrada coberta per volta de canó, formada per dos estances comunicades entre elles i amb obertures
cap a l’exterior. Executada amb pedra vista presenta algunes parts revestides amb morter i/o formigó. Antigament
utilitzada per emmagatzemar i conservar porcions de glaç.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR l’element i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR l’element i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Cap

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Cap
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC2.13

OC2.14

DENOMINACIÓ

POU DE CAN GUETES

DENOMINACIÓ

MINA D’AIGUA DE LA CAROLA

LOCALITZACIÓ

Carretera de Sant Joan. Torrent de Can Guetes

LOCALITZACIÓ

Part posterior del mas la Querola

ÈPOCA

Segles XVIII-XX

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Construcció exempta de planta quadrada. La teulada és a dues vessant. En l’edificació de les parets es varen utilitzar
pedres de riu, mentre que a la coberta hi ha pplaques d’obra ceràmica. A l’interior hi ha el pou, excavat al terreny i de
diàmetre considerable. S’accedia a aquest espai per una porta tapiada, actualment visible a la façana principal.

La mina és al fons d’una trinxera excavada al terreny. S’accedeix a l’interior per una obertura orientada a l’oest. El túnel
te una llargada de 5 metres i es va eixamplant a mesura que baixem. En total es baixen 13 graons per arribar al fons. A
l’esquerra hi ha el punt on es recollia l’aigua. El material constructiu de les parets i de la volta son pedres unides amb
morter de cal i fragments de teules.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR l’element i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR l’element i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Sense ús

Sense ús

RÈGIM JURÍDIC
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC3.01

OC3.02

DENOMINACIÓ

BOCA TÚNEL DEL FERROCARRIL TRANSPIRENAIC

DENOMINACIÓ

PONT DEL RAVAL DE BARCELONA

LOCALITZACIÓ

Passeig de Ragull, 7

LOCALITZACIÓ

Sobre el riu Freser, uneix el nucli antic amb el raval i antics camins rals

ÈPOCA 1915-1919

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

Anterior segle XVI / 1891-1892

AUTOR

Rafael Coderch, enginyer

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El túnel té la façana frontal feta amb pedra picada. La seva monumental forma és a imitació del monestir de Ripoll, tal
com ho prova l’existència de merlets en el coronament i una filera d’arcs cecs de punt rodó a imitació de l’estil llombard.
A la façana també hi ha l’escut, molt desgastat, del cos d’Obres Públiques.

Pont de pedra d’un sol arc de mig punt rebaixat. De llum fa 25 m., té una amplada interior de 2’50 m. i una allargada
aproximada de 30 m. El material de construcció és pedra i rajola, a plec de llibre. Les arrancades del pont, anteriors al
segle XVI, presenten arcs de pedra de punt rodó; per la banda que dóna al raval són visibles, mentre que per la banda
de la vila es troben en els baixos de la casa anomenada Casal de Taurinyà.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de la façana del túnel.

PROTECCIÓ SINGULAR del pont i de les arrancades del primitiu pont, així com sobre el seu entorn (resclosa i canal de
l’Arquet, i muralla de planta circular adossada a la banda que dóna al pont de la carretera de Barcelona).

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Ferroviari

UTILITZACIÓ

Equipament

RÈGIM JURÍDIC

Adif

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC3.03

OC3.04

DENOMINACIÓ

DIPÒSIT D’AIGUA I HANGARS

DENOMINACIÓ

PONT DE RIPOLL o DE CATATRAVA

LOCALITZACIÓ

Zona ferroviària

LOCALITZACIÓ

Riu Ter

ÈPOCA

1880-1929

AUTOR Desconegut

ÈPOCA 1989-1993

AUTOR Santiago Calatrava Valls, enginyer

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Ambdues edificacions estan pròximes a la desapareguda línia de ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses. El dipòsit
d’aigua, que servia per proveir d’aigua les màquines de ferrocarril, està construït amb pedres de riu, morter de calç, i
totxo o maó vist. Els tres hangars, de construcció posterior, vinculada amb el ferrocarril transpirenaic tenen una coberta,
de teula àrab, a dues vessants; una placa giratòria, davant mateix dels tres hangars possibilitava l’accés de les
màquines.

El pont, que serveix únicament pel pas de vianants, està construït d’una part d’una estructura d’acer. El desnivell que ha
de salvar el pont entre una i altra banda del riu és de 5 m. i per solucionar-ho hi ha una escala de formigó armat. El
paviment del pont és de fusta i té una amplada de 2’44 m. El pont el forma a més un arc de pla inclinat; les baranes són
de xapa i acer. La il·luminació del pont es farà per mitjà de llums a nivell de terra.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ PARCIAL del conjunt i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

Viari de peu

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC3.05

OC3.06

DENOMINACIÓ

PONT DE LES TENES

DENOMINACIÓ

PONT DE LA BARRICONA

LOCALITZACIÓ

Sobre la riera de Vallfogona, a uns 500 m. aigües avall, del molí de les Tenes

LOCALITZACIÓ

Entre la caseta de tren de les Solses i el riu Ter

ÈPOCA Període medieval

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Darreries segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Pont de pedra d’una sola arcada que permetia anar de Ripoll a Llaers i viceversa.

Es tracta de l’arrancada d’un pont, situada a un nivell més enlairat que el camp on es troba. L’element està format per
dos cossos: un bloc compacte rectangular (3’60 m. x 5’40 m. ) sobre el que s’aixequen unes parets des d’on devia sortir
el pont vers l’altra banda del riu Ter, i la rampa d’accés, amb baranes, sustentada per una arcada de mig punt rebaixat.
Per sota l’arc s’hi pot passar a peu dret. La llum de l’arcada és de 4’20 m., l’amplada interior del pas és de 2’80 m., i
l’amplada de les baranes és de 45 cm. A l’altra banda del riu encara es veu part de l’estrep del pont.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Infraestructura

UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

94

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

OC3.07

OC3.08

DENOMINACIÓ

CASETES DE TREN

DENOMINACIÓ

RUTA DEL FERRO

LOCALITZACIÓ

Línies fèrries de Sant Joan i Puigcerdà

LOCALITZACIÓ

Línia fèrria Ripoll - Sant Joan de les Abadesses

ÈPOCA 1880-1925

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA

s. XIX - XX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Les casetes del tren a protegir són tres i estan situades als paratges de: l’Escala, la Colònia Santa Maria, i les Solses. La
caseta de les Solses té una llargada de 8’30 m. i una amplada de 5’45 m., mentre que les altres dos tenen una llargada
de 7 m. i una amplada de 5’5 m. Les casetes estaven formades de planta baixa i primer pis. La majoria d’elles tenen
adossat un safareig , coberts en què es guardava bestiar i eines, i horts.

La Ruta del Ferro transcorre per la desapareguda línia de ferrocarril que unia les poblacions de Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses. El tram corresponent al municipi de Ripoll té una llargada d’uns sis quilòmetres, i en tot moment transita per
la riba esquerra del riu Ter. L’inici és en el passeig d’Honorat Vilamanyà. El paviment, d’asfalt, té una amplada de dos
metres, i amb gespa en els laterals. En els primers metres compta amb punts de llum. Com a testimoni del passat
ferroviari, durant el recorregut hom pot veure la caseta de les Solses, residència de la persona encarregada del
manteniment de la línia, i un fals túnel a l’alçada de Rama. En el trajecte hi ha mobiliari urbà, bancs, papereres i aparells
per fer exercici físic

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR del traçat i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges, magatzem o cap utilitat

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat de RENFE

RÈGIM JURÍDIC

Zona de lleure i activitats lúdiques
Propietat de RENFE, ús per l’Ajuntament

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
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ELEMENT NÚMERO

OC3.09
DENOMINACIÓ

PONT DE L’ALIGUER

LOCALITZACIÓ

Prop de l’antic traçat de la Ctra C-17 abans de la collada de Terradelles

ÈPOCA
DESCRIPCIÓ

AUTOR

Desconegut

Segle XVIII

ELEMENT NÚMERO

OC3.10
DENOMINACIÓ

PONT DEL CAMÍ RAL DE RIPOLL A SANT JOAN

LOCALITZACIÓ

Sobre la riera de Sanarús

ÈPOCA
DESCRIPCIÓ

Pont sobre el qual discorre el camí ral de Ripoll a Vic. D'aquest viarany, que anava per damunt del traçat de l'antiga
carretera C-17, se'n veuen alguns trams a la zona de Terradelles i a la casa d'Aguilera. El pont estigué en actiu fins a
mitjan del segle XIX, quan va ser substituït per un de nova execució, visible uns metres més endavant. El pont, d'una
sola arcada de punt rodó, és sobre el torrent de l'Aliguer. Té un bon estat de conservació tot i està cobert per vegetació
i per terres aportades.

AUTOR

Desconegut

Segle XVIII?

Es tracta d’un pont d’obra d’únic arc de punt rodó, construït aigües amunt de la font dels capellans. Per sobre hi passava
el camí ral que permetia anar de Ripoll a Sant Joan. D’aquest camí encara són transitables alguns trams, especialment
entre aquest punt i el paratge de Ribamala, on hi ha la partió amb el municipi veí de Sant Joan de les Abadesses.

TIPUS DE PROTECCIÓ
TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt del pont.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt del pont.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ
UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC
RÈGIM JURÍDIC
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL1.01

EL1.02

DENOMINACIÓ

FONT – SAFAREIG D’ORDINA

DENOMINACIÓ

CREU TRENCADA

LOCALITZACIÓ

Entre el mas Ordina i la línia fèrria

LOCALITZACIÓ

Camí ral Ripoll – Sant Joan. Darrera finca Casals

ÈPOCA Segle XIX- XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La font està formada per un pilar on hi ha el broc i una pica. Enganxat hi ha un safareig, de planta rectangular; encara hi
ha dues lloses que es feien servir per rentar la roba. En l’entorn més immediat hi ha dos plataners centenaris.

Es tracta d’una creu de terme. La creu fou refeta per la família Casals en el mateix indret on s’havia aixecat la Creu
Trencada. S’aixeca sobre un capitell rústic, que a l’igual que la columna o la base són fetes amb pedra del país.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

97

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL1.03

EL1.04

DENOMINACIÓ

XEMENEIA

DENOMINACIÓ

XEMENEIA

LOCALITZACIÓ

Ctra. de Sant Joan. Polígon Badia / Estamariu

LOCALITZACIÓ

Ctra. de Sant Joan. Polígon Badia / Estamariu

ÈPOCA Segle XIX-XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XIX-XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La xemeneia, de secció circular, està construïda amb maó massís. A la base hi ha un anell o corona feta amb mateix
material. La xemeneia està aïllada. Té algunes petites esquerdes a la part superior.

La xemeneia, de secció quadrada, està construïda amb maó massís. L’amplada és decreixen a mesura que guanyem
alçada; en el coronament hi ha uns maons que sobresurten del cos de xemeneia. La base està realitzada a base de
pedra picada, als xamfrans, i còdols en els panys de paret. Entre la xemeneia i la base hi ha un repeu que fa pendent. La
xemeneia està exempta.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL1.05

EL1.06

DENOMINACIÓ

MONUMENT DEL 27 DE MAIG

DENOMINACIÓ

FONT DE LA PLAÇA DE SANT EUDALD

LOCALITZACIÓ

Pl. de l’Ajuntament

LOCALITZACIÓ

Pl. de Sant Eudald

ÈPOCA Any 1897

AUTOR Ildefons Bonells i Reixach, arquitecte

ÈPOCA Any 1950

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Estàtua exempta al·legòrica a la defensa dels ripollesos front els atacs de l’exèrcit carlista el 1839. La imatge femenina,
de línies modernistes, sosté amb una mà la palma del martiri i amb l’altre l’escut de Ripoll. A la base del pedestal sobre
el que s’aixeca hi ha dues plaques explicatives de la història de l’estàtua; una és de 1897 i l’altre de 1926.

El cos de la font, de quatre cares, està format per dos nivells; a l’ inferior o a la base hi ha dues piques, col·locades en
costats oposats; una d’elles està inutilitzada en estar tapada per ciment. Als laterals de la base hi ha uns elements
decoratius de formes corbes. El segon nivell és el pilar on hi ha les dues sortides d’aigua i les dates 1878 i 1950 en
relleu. El cos està coronat per una creu de ferro.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Commemoratiu

UTILITZACIÓ

Decoració

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL1.07

EL1.08

DENOMINACIÓ

MONUMENT DELS CARRABINERS AFUSELLATS

DENOMINACIÓ

CREU d’en BASORA

LOCALITZACIÓ

Veïnat de Llaers

LOCALITZACIÓ

Passeig Ragull

ÈPOCA

1878-1879

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Anys 1949-1950

AUTOR

Josep Riera Reguer, arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Monument format per tres nivells. L’inferior és un basament quadrat amb quatre làpides de marbre i ornamentat per
pilastres a les cantonades, que suporta una urna funerària damunt de la qual s’aixeca una creu de pedra.

La creu d’en Basora, situada al passeig de Martí Ragull, té els seus precedents en una creu existent al segle XVIII; però
l’actual en restitueix una restaurada el 1924, però destruïda el 1936, fou restituïda i obrada per la casa Seguranyes.
S’aixeca sobre un capitell rústic, que a l’igual que la columna o la base són fetes amb pedra del país.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element i del seu entorn proper.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC

Element turístic

UTILITZACIÓ

Cap

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL1.09

EL1.10

DENOMINACIÓ

POU DE CAN BUDALLÉS

DENOMINACIÓ

LOCALITZACIÓ

Antigament ocupava el pati de Can Budallés

LOCALITZACIÓ

Paral·lel al riu Ter i dins del recinte industrial de l’empresa Casals

ÈPOCA

Segle XX

ÈPOCA

AUTOR

Desconegut

PASSEIG I FONT DE CAN CASALS

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Antic pou d’extracció d’aigua per a l’ús particular executat amb llosa de pedra. Presenta una rica decoració esculpida.

El passeig de propietat privada es va feren dues etapes; la part més encarada al nord, on hi ha la font i arbres d e
diverses espècies es va fer als anys trenta, mentre que la part inferior, on destaca una capella dedicada a Sant Eudald es
va construir els anys quaranta. La font és a l’interior d’una mina. Per accedir-hi s’ha de baixar una escala. Hi ha un banc
adossat als laterals. Al frontal ‘observen diversos elements ornamentals ceràmics de rajola granadina, les dates 1923 i
1935, i l’escut de Catalunya.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

RÈGIM JURÍDIC
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ELEMENT NÚMERO

EL1.12

ELEMENT NÚMERO

EL1.11
DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

FONT DEL SAGRAT COR

FONT D’ESTAMARIU

LOCALITZACIÓ

Paratge d’Estamariu

ÈPOCA

Segles XIX- XX

AUTOR

LOCALITZACIÓ

Riba esquerra del riu Ter, davant de la colònia Botey

ÈPOCA

Segles XVIII-XIX

AUTOR

Desconegut

Desconegut
DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ
La font situada a la riba esquerra del torrent del mateix nom, eés sota una d les arcades de l’aqueducte del canal Badia.
El conjunt està format per la font i el dipòsit, un banc i un safareig, que es nodreix amb l’aigua de la font. Per accedir al
safareig s’ha de baixar per una escala. El desaigua de la font i el safareig s’uneixen a peu d’escala. El material
constructiu és pedra oi maons. El cabal d’aigua és normalment abundant.

Font amb dues surgències d’aigua situades en una paret de pedra seca. A destacar que en el pany hi ha encastada una
pedra amb un inscripció de mitjans segle XVIII. El cabal d’aigua és regular. L’espai disposa de tres bancs

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Font
Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Font
Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL1.13

EL1.14

FONT DEL FREDA
Muntanya de Sant Bartomeu. Damunt del pavelló de L’Avellaneda
Segle XX
AUTOR

DENOMINACIÓ

Desconegut

LOCALITZACIÓ
ÈPOCA

FONT DEL SOFREE BAIX
Barri de la font del sofre
Segle XX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La font està formada per un cos central, on brolla l’aigua, i un pany lateral en qué es bastí un banc. L’aigua marxa
canalitzada vers una estructura que originàriament havia fet les funcions d’abeurador pel bestiar. El cabal és regular.

La font és en una raconada en una zona assolellada i s’hi accedeix per una pista de terra. El cabal és regular. A més de
la surgència d’aigua hi ha dos bancs, una taula, unes graelles i uns contenidors per a deixalles. És una font molt
coneguda pels ripollesos que la solien freqüentar donades les propietats curatives de l’aigua sulfurosa.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Font
Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Font
Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.01

EL2.02

DENOMINACIÓ

PORTA CASA JORDANA

DENOMINACIÓ

LLINDA

LOCALITZACIÓ

C/ Pont del Raval

LOCALITZACIÓ

Mas Taurinyà. Camí del mas Jordana

ÈPOCA Any 1841

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Any 1714

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Porta amb brancals, sis per banda, i llinda de pedra picada. La llinda duu la inscripció “Reedificada per Eudalt Jordana y
Mirapeix. Any 1841”.

Llinda de pedra picada, escrita en llatí; té gravada la data 1714. Es troba sobre una porta que dóna accés a galliners i
corrals.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatge

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.03

EL2.04

DENOMINACIÓ

PORTA

DENOMINACIÓ

LLINDA

LOCALITZACIÓ

C/ de font, 4

LOCALITZACIÓ

C/ Perdut, 2

ÈPOCA Any 1805

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Porta amb brancals i llinda de pedra picada. A la llinda hi ha gravada la data 1805.

Llinda de pedra picada sobre la porta d’accés a l’edifici. Té gravat a la pedra el número 2 d’identificació de l’ immoble.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Habitatges

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.05

EL2.06

DENOMINACIÓ

LLINDA

DENOMINACIÓ

PORTA

LOCALITZACIÓ

C/ de Sant Jaume, 12

LOCALITZACIÓ

C/ de Sant Jaume

ÈPOCA Any 1829

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XVIII

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La llinda, de pedra picada, duu gravada la data 1829, una creu llatina i les inicials PB.

Porta amb brancals i llinda de pedra picada. No es fa servir per accedir a l’interior de l’edifici, sinó que l’entrada es fa pel
carrer de sant Pere, núm. 8.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatges

UTILITZACIÓ

Comercial

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

106

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.07

EL2.08

DENOMINACIÓ

PORTA CASA AMATLLER

DENOMINACIÓ

PORTA

LOCALITZACIÓ

C/ Raval de Sant Pere, 8

LOCALITZACIÓ

C/ Raval de Sant Pere, 12

ÈPOCA Segle XIX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Any 1810

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La porta té en el marc exterior brancals, tres per banda, i coronament de pedra picada. La porta és de fusta amb un
picaporta de disseny interessant.

La portada té brancals i coronament de pedra picada. En el coronament hi ha gravada la data i una creu llatina. Els
brancals laterals inferiors estan tapats per un arrebossat. La porta, de fusta, destaca per estar clavetejada.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Educació

UTILITZACIÓ

Habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.09

EL2.10

DENOMINACIÓ

PORTA i MAJÒLICA

DENOMINACIÓ

OBERTURES

LOCALITZACIÓ

C/ de les Vinyes, 32

LOCALITZACIÓ

Plaça Dama

ÈPOCA Segles XIX -XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XVIII

DESCRIPCIÓ

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

L’obertura té brancals i llinda de pedra picada. Per sobre hi ha una majòlica, formada per rajoles de colors
representada una imatge del Sagrat Cor de Jesús.

té

El conjunt està format per un arcada, a la planta baixa, i dos obertures a la primera planta. L’arcada no és visible en la
seva totalitat en estar arrebossats el laterals inferiors i perquè el coronament està tapat pel balcó del primer pis. Sobre la
dovella central s’intueix pintada la data 1863? Algunes de les dovelles estan tallades inferiorment en haver-se reconvertit
l’arcada en una porta rectangular. En el primer pis hi ha dues obertures amb un únic balcó; originàriament es tractava
de dues finestres. Els brancals i la llinda d’aquestes és de pedra picada.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt.

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatge – Element decoratiu

UTILITZACIÓ

Comercial - habitatge

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.11

EL2.12

DENOMINACIÓ

FONT DE SANT EUDALD

DENOMINACIÓ

MAJÒLICA

LOCALITZACIÓ

C/ Raval de Sant Pere. Davant habitatge núm. 27

LOCALITZACIÓ

Pl. Gran, 4

ÈPOCA Any 1959

AUTOR

Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR

Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La font està situada a l’interior d’una arcada de punt rodó, de pedra picada. També hi ha un banc de pedra per banda
per seure.

La majòlica formada per rajoles de colors té representada una imatge d’una santa.

TIPUS DE PROTECCIÓ
TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.
PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Cap

UTILITZACIÓ

Decoració

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.13

EL2.14

DENOMINACIÓ

MAJÒLICA

DENOMINACIÓ

RELLOTGE DE SOL

LOCALITZACIÓ

C/ Sant Jaume, 7 – c/ Trinitat, 17

LOCALITZACIÓ

Pl. Gran, 19-20

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

La majòlica està formada per rajoles de colors vius amb la imatge de Sant Joan Baptista. Un marc de pedra picada amb
elements curvilinis i vegetals emmarca la imatge.

El rellotge està situat entre els dos balcons de la segona planta. És de forma rectangular amb un arc de punt rodó al
centre de la part superior, dins la qual hi figura l’astre rei, i l’epitafi “Ultima hora cogita”. Sota aquesta frase, s’hi veuen
dues numeracions en xifres romanes, que corresponen als anys 1801, quan es deuria construir la casa, i 1926, quan es
van fer obres a l’habitatge. Amb aquest rellotge només es pot saber l’hora solar en la franja horària compresa entre les
vuit del matí i les sis de la tarda.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Decoració

UTILITZACIÓ

Decoració

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015
ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.15

EL2.16

DENOMINACIÓ

RELLOTGE DE SOL

DENOMINACIÓ

ARCADES EDIFICI DEL GREMI DE CARNISSERS

LOCALITZACIÓ

C/ de l’Estació, 9

LOCALITZACIÓ

C/ de l’Escorxador

ÈPOCA Segle XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA 1907-1908

AUTOR Antoni Coll i Fort, Arquitecte

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El rellotge és al segon pis, entre dos balcons individuals. Es tracta d’un relleu amb la imatge d’un sol amb rostre humà.
És força senzill i només permetia saber l’hora entre les deu del matí i les quatre de la tarda.

Es tracta de sis arcades de punt rodó, fetes amb maons. Estan estretament relacionades amb la finalitat que havia tingut
l’edifici com a corral del bestiar a sacrificar a posteriori a l’escorxador municipal.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR del conjunt.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Decoració

UTILITZACIÓ

Decoració

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015
ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EL2.17

EL2.18

DENOMINACIÓ

LLINDA

DENOMINACIÓ

ESCUT DE RIPOLL

LOCALITZACIÓ

C/ Raval de l’Hospital, 11

LOCALITZACIÓ

Casal de joves. Carrer de les vinyes

ÈPOCA

1743

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ
Llinda de fusta de roure que hi ha sobre la porta d’accés a l’habitatge, format de baixos i dos pisos. El fet que la peça no
sigui regular, a més hi ha escorça a la part superior, fa que l’alçada oscil·li entre 9 i 15 cms. Els laterals de la llinda no es
veuen perquè estan tapats per l’arrebossat; la part visible té una llargada d’un metre. Té gravada la data 1743; l’últim
número no s’aprecia nítidament perquè està poc gravat, podria tractar-se d’un 3.

ÈPOCA

1964

AUTOR Desconegut

DESCRIPCIÓ
L’escut tot i que no sigui visible en l’actualitat, és l’espai que queda per damunt de la porta d’accés al casal de joves, que
originàriament era la Casa de cultura de Ripoll.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

PROTECCIÓ SINGULAR de l’element.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Habitatge

UTILITZACIÓ

Casal de joves

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

EU1

EU2

DENOMINACIÓ

PASSEIG DE RAGULL

DENOMINACIÓ

ESPAI I PASSERA DE VIANANTS DE “LA LIRA”

LOCALITZACIÓ

Carretera de Barcelona

LOCALITZACIÓ

c/ Mossén Cinto Verdaguer

ÈPOCA Segle XIX-XX

AUTOR Desconegut

ÈPOCA

AUTOR

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Espai lúdic paral·lel a la carretera de Barcelona i al riu Freser, entre els quals es troba. Presenta dos nivells; en el més
pròxim al nucli urbà hi ha quatre fileres de plataners, bancs i baranes de pedra per la banda que dóna al riu. En el nivell
inferior, al que s’accedeix per unes escales o una rampa, hi ha cinc fileres de plataners; al capdamunt té una font
dedicada a l’alcalde Antoni Mª Ginestà i una creu de terme. Està separat del riu per una filera de boixos i avets. Al centre
del passeig hi ha un brollador i al seu voltant quatre bancs de pedra. En ambdós nivells hi ha jocs per a la mainada

Espai lúdico-cultural cobert situat a l’exterior complementat amb una passera de vianants sobre el riu Ter. Es composa
de una planta semisoterrada interior dedicada a usos culturals amb façana vidriada sobre el riu i una planta a nivell de
carrer oberta sense façanes però coberta que actua d’espai públic cobert. Tot el conjunt està resolt utilitzant el ferro i
l’acer amb gran varietat de formes i de manipulacions.

TIPUS DE PROTECCIÓ
TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ INTEGRAL del conjunt.
PROTECCIÓ SINGULAR de l’espai.
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Espai lúdic

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal

UTILITZACIÓ

Espai urbà lúdico-cultural

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
AJUNTAMENT DE RIPOLL 2015

ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

JA 01

JA 02

DENOMINACIÓ

BAUMA DEL TEIXIDOR

DENOMINACIÓ

DOLMEN DEL SALT

LOCALITZACIÓ

Al costat d’un camí ramader, a mà dreta del camí que mena de la casa del Teixidor a Can Burbau.

LOCALITZACIÓ

A uns 300 m més amunt de la casa del Salt, sobre uns plans dalt d’un cingle, al veïnat de Llaers.

ÈPOCA -3.000.000 / - 9.000

COORDENADES UTM

439 / 4667

ÈPOCA

-2.500 / - 1.800

Neolític final/ Calcolític

COORDENADES UTM

438 / 4667

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Bauma de grans dimensions, situada al bac. Utilitzada encara actualment com a sopluig de bestiar. Presenta estructures
en pedra, adossades, semblants a les Baumes dels Ferrers.
L’estratigrafia sembla posar de manifest una ocupació humana des del Paleolític, tot i que no ha donat material clar (lític
o ceràmica), però sí restes de carbons.
És considerada, per tant, potencialment rica en vestigis arqueològics.

Lloc d’enterrament col·lectiu cista.
L’interior de la cambra, on s’ubicaria l’enterrament ( inhumació que es suposa col·lectiva), es troba completament oberta
pels quatre costats, degut al desplaçament de les lloses de calcària que els cobririen originàriament. Aquestes lloses de
dimensions considerables, es troben també en la seva posició original, tot i que lleugerament inclinades. A tot el voltant
de la cambra es disposen un seguit de lloses que formarien part de la coberta i de l’estructura de contenció del túmul.
Segons la carta Arqueològica del Ripollès, es tracta d’una construcció tardana dins del fenomen megalític.
El dolmen s’ubica sobre la carena, dominant una àmplia visió de l’entorn.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Refugi de bestiar

UTILITZACIÓ

Cap

RÈGIM JURÍDIC

Propietat privada

RÈGIM JURÍDIC

Propietat particular.
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

JA 03

JA 04

DENOMINACIÓ

LA BAUMASSA

DENOMINACIÓ

BAUMA DELS FLEUS

LOCALITZACIÓ

1 Km al nord del Teixidor aproximadament, al veïnat de Llaers, a 10 minuts de la Bauma dels Fleus

LOCALITZACIÓ

1 Km al nord del Teixidor aproximadament, al veïnat de Llaers, a 10 minuts de la Baumassa.

ÈPOCA 1.453 / Moderna / Desconeguda

COORDENADES UTM 439 / 4667

ÈPOCA

1.453 – 1.789

COORDENADES UTM 439 / 4667

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

És una bauma de considerables dimensions, a la serra de Milany, sota el cingle del mateix nom. Mesura 100 metres i
n’abriga uns 40.
Actualment s’hi conserven restes d’estructures modernes, amb una doble funcionalitat: d’hàbitat humà, i ramadera.
Els vestigis arqueològics es situarien probablement a major fondària. No consta que hagin estat efectuades excavacions.

És una bauma de grans dimensions, sota el cingle del mateix nom, a la serra de Milany, que mesura 125 metres i
n’abriga 35.
Actualment s’hi conserven restes d’estructures modernes, amb una doble funcionalitat: habitacional (restes de forns de
cocció de pa, fogars, etc) i ramadera (estabulació de bestiar)
Els vestigis arqueològics es situarien probablement a major fondària. No consta que hagin estat efectuades excavacions.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

aixopluc de bestiar.

UTILITZACIÓ

Aixopluc de bestiar

RÈGIM JURÍDIC

Propietat particular.

RÈGIM JURÍDIC

Propietat particular.
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

JA 05

JA 06

DENOMINACIÓ

DIPÒSIT D’ARMES DE COMALLEVOSA

DENOMINACIÓ

PLAÇA DEL MONESTIR

LOCALITZACIÓ

Pedrera del Pla d’en Pedret, prop del Mas de Comallevosa.

LOCALITZACIÓ

Plaça del Monestir de Santa Maria

ÈPOCA -1.200 / -650 Bronze final

COORDENADES UTM 433500 / 464500

ÈPOCA

800 / 1.492

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El dipòsit es localitza el 1.901 en una esquerda d’una pedrera situada al pla d’En Pedret.
Es tracta d’un dipòsit homogeni, format per objectes de finalitat pràctica (armes):
3 destrals de cub (dues de secció quadrangular i una de rodona)
5 destrals d’aletes basals.
Dues destrals d’aletes subterminals i una d’aletes mitjanes.
Una destral de taló.
Una destral de mànec directe.
A més d’una llança de mànec tubular, un fragment de baina i un cistell.

Les excavacions que s’efectuaren el 1.996, en ocasió de les obres per a urbanitzar la plaça. S’excavaren 26 tombes
corresponents a quatre períodes cronològics:
1. Tombes antropomorfes, orientades d’est a oest, corresponents als segles X-XII
2. Tombes de lloses laterals orientades d’est a oest, corresponents al segle XII.
3. Tombes en fossa simple i coberta de túmul, orientades d’est a oest, corresponents possiblement al segle XIV.
4. Tombes de fossa simple, coberta de túmul. Són adossades al porxo de l’església, que fa que la seva orientació sigui
en el sentit nord-sud
També foren descoberts fragments molt malmesos dels murs que originàriament devien delimitar les àrees funeràries. El
més antic possiblement delimitava l’àrea de tombes antropomorfes i fou tallat per un altre de més modern que devia
separar el cementiri del camí d’entrada cap a l’església.
Quant al material sepulcral, aquest consta de ceràmica grisa molt fragmentada, restes de fauna (fragments d’ovicaprins i
bòvids) i fragments de fíbules de bronze associats a les tombes antropomorfes. També s’hi exhumà una moneda del
segle XII associada a una tomba de lloses.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 182-MH. Delimitació de l’entorn de protecció del monestir.

UTILITZACIÓ

Cap

UTILITZACIÓ

Plaça

RÈGIM JURÍDIC

Propietat particular

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

JA 07

JA 08

NECRÒPOLIS DE SANTA MARIA

DENOMINACIÓ

LA FARGA

LOCALITZACIÓ
Presbiteri oriental, i cates a la zona central, i al costa N-O del presbiteri del monestir de Santa
Maria. També a la nau lateral dreta, uns metres abans de la porta de la sagristia.

LOCALITZACIÓ

Passeig de la Farga Catalana

ÈPOCA

ÈPOCA

284 / 1.150

1.453 / 1.789

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El 1.968, excavant la zona més propera a l’absis central es descobrí una sepultura molt primitiva de lloses i un sarcòfag
antropomorf de pedra.
En campanyes d’excavació posterior es descobrí una necròpolis sobre la que l’abat Oliba feu construir la seva basílica.
La zona excavada presenta tres moments diferents d’utilització, amb una tipologia de tombes diversa, que es pot datar
des d’època tardorromana fins al segle XI.
Es documentà la presència d’unes sepultures que poden classificar-se en dos grups:
- Enterraments en llosa (situats a uns tres metres sota la cota zero de l’excavació). Estan formats per unes cinc lloses de
pedra col·locades verticalment.
- Sepultures de sarcòfag (situades a un nivell superior), exemptes i en pedra calcària, anteriors al 1.032. Estaven
orientades NE-SW De tipus antropomòrfic, servien d’ ossaris i es daten al segles X-XI . Acompanya el sediment de
l’excavació material divers d’època medieval.
Les sepultures que composen la necròpolis medieval són unes quaranta.
El 1.989 en ocasió de la instal·lació de calefacció, fou excavat un enterrament. Estava situat a la nau lateral més a
migjorn, i a 1,50 m de profunditat respecte el sòl actual. Es tracta d’un enterament mixt que s’identificava amb la
presència de dues lloses que feien la funció de coberta, el seu interior ja havia estat explorat anteriorment. Les restes es
trobaven remogudes com a conseqüència de la construcció del fonament del tercer pilar de les naus laterals. A més de
l’enterrament s’havien localitzat un important replè amb tota mena de materials, entre els quals destaca un gran bloc de
pedra que conserva un fragment de pintura romànica (segurament del darrer quart de segle XI, moment en el que es
fan els fonaments de la Basílica de l’Abat Oliba)

L’excavació s’efectuà a la planta baixa de l’immoble, la qual presentava diversos paviments de formigó relacionats amb
la darrera utilització de l’espai com a garatge i amb l’elevació de la cota del carrer. Aquesta circumstància suposà
l’aportació de gran quantitat de pedres de riu, amb les que es va elevar un metre el paviment interior originari. Aquest
paviment estava formar per un empostissat suportat per envanets de maó.
Es varen realitzar tres sondeigs arqueològics, dels que només un va donar resultats positius, el realitzat a l’angle nordoccidental de la planta: Sota el paviment de formigó van aparèixer un seguit d’estructures i canalitzacions relacionades
amb la instal·lació del tint de Can Guixo, que ocupà aquest espai anteriorment. També es va documentar una petita
cubeta que reaprofitava part de l’estructura de les canalitzacions i que contenia diversos estrats d’argila i terra flonja de
color negre, amb escòria de coure de petites dimensions, i que es pot relacionar amb la producció d’aram. Una vegada
eliminades les estructures esmentades, es posà al descobert un dipòsit de materials associats a l’extracció de ferro del
mineral, del que no se n’ha pogut determinar els límits.
En una campanya posterior es va fer un sondeig al costat sud de la zona d’exploració, i es varen poder documentar
restes de la farga: Es va localitzar el lloc on es trobava l’enclusa; i també la base o fons del forn (on es situaria el
gresol), a més d’uns canals, dels que se’n desconeix la seva funció (ja sigui de la farga o del tint). I finalment es
localitzaren dues línies de murs juntes i molt arrasades, de les quals una hauria funcionat amb la farga, tot separant-la
de la roda hidràulica.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 182-MH. Delimitació de l’entorn de protecció del monestir.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

Església

UTILITZACIÓ

Forma part del Museu de la Ciència de Catalunya.

RÈGIM JURÍDIC

Propietat Bisbat de Vic

RÈGIM JURÍDIC

Propietat pública la part adscrita al Museu de la Ciència. Privada la restant.
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

JA 09

JA 10

DENOMINACIÓ

MURALLA – CARRER TRINITAT

DENOMINACIÓ

MURALLA - CAN BUDALLÉS

LOCALITZACIÓ

Carrer Trinitat 12-14

LOCALITZACIÓ

Can Budallés

ÈPOCA Baix-medieval / moderna

ÈPOCA

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Les excavacions efectuades el 2.006 dins aquestes finques ha permès documentar diverses restes arqueològiques que
s’han inscrit en tres fases d’ocupació, diferenciades no tant sols a partir dels resultats arqueològics, sinó també de les
fonts documentals.
De la primera fase, d’època baixmedieval, han estat documentada la fonamentació corresponent a un tram de la muralla
i a una torre de base rectangular, doncs la part superior restant fou enderrocada per les tropes franceses a final de
segle XVII.
La muralla fou reconstruïda posteriorment, en època moderna, sobre les antigues restes de la construcció defensiva;
fase segona. I va perdurà fins la primera Guerra Carlina, moment en que la vila fou novament objecte de destrucció i
crema.
Les estructures de la tercera fase, època contemporània, corresponen a dos edificis destinats a habitatges, dels quals
en resten únicament tres murs que delimiten les dues parcel·les. Val a dir que les restes dels conjunt defensiu
corresponents a la fase segona són aprofitades com a fonamentació per a la construcció d’aquells edificis.

En motiu de la construcció del nou Museu de Ripoll, s’ha dut a terme una excavació arqueològica que ha permès
localitzar: un tram de la muralla en escarpa, de 15 metres de longitud per quatre d’alçada, el fossar i una torre circular.
La recerca ha permès identificar diverses fases cronològiques que situen l’origen de la construcció cap a mitjans segle
XIV. A finals del segle XVII es produirà el seu enderroc a conseqüència de les incursions de les tropes franceses, i el
llenç defensiu tornarà a ser aixecat (aquesta reparació es correspondria amb les restes que actualment es poden veure
in situ). Patint les destrosses provocades per les guerres carlines, no és fins al darrer terç del segle XIX quan és
enderrocada definitivament.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 4294-MH.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL Núm. Registre: 4294-MH.

UTILITZACIÓ

Destinat a espai lliure i a espai edificable

UTILITZACIÓ

Equipament públic

RÈGIM JURÍDIC

En procés d’adquisició per l’Ajuntament.

RÈGIM JURÍDIC

Propietat municipal
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

JA 11

JA 12

DENOMINACIÓ

ENTERRAMENTS DEL CANAL

DENOMINACIÓ

SANTA MARIA DEL CATLLAR

LOCALITZACIÓ

C-151, al Km 2,800

LOCALITZACIÓ

Turó del Catllar

ÈPOCA Medieval

ÈPOCA Medieval

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Durant les obres de construcció del canal d'aigües, en el seu pas pels camps del Mas d'En Bosch, es localitzà una
necròpolis amb enterraments en llosa. Malauradament, no disposem de més dades per precisar el nombre
d'enterraments ni per ampliar la informació, ja que aquests forns foren destruïts i no es conserva cap tipus de
documentació gràfica o escrita. A partir de la descripció oral, se suposa que la cronologia del jaciment és medieval (en
funció de la tipologia de les tombes), sense que sigui possible fer aproximacions més exactes.

Actualment, de l'edificació romànica en queda ben poca cosa: tres murs i l'arrencada d'una volta de canó que formaven
una nau rectangular amb l'absis a llevant, del qual només resten els fonaments, molt difícils d'entreveure enmig de les
pedres de la volta enrunada. A la façana de migjorn hi ha la porta amb arcada adovellada i senyals d'una finestra que
fou tapiada en col·locar-hi una capella lateral. El lloc on hi havia l'absis fou modificat per posar-hi les dependències del
santuari. L'aparell és de carreus grossos, ben tallats, de pedra molt feble ja força malmesa per l'erosió. L'abandonament
de l'edificació ha accelerat la degradació de l'edifici; però l'estat de conservació ha empitjorat
Actualment en runes.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment per possible aparició de més restes.

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ

UTILITZACIÓ

RÈGIM JURÍDIC

Infraestructura hidràulica

Desús

RÈGIM JURÍDIC
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ELEMENT NÚMERO

JA 14

JA 13
DENOMINACIÓ

PEDRA DE CAN VILARDENÓ

LOCALITZACIÓ

Carretera C-17 (X: 433610.00 Y: 4668691.00 Altitud: 713 m)

ÈPOCA

Neolític?

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'una zona formada per feixes i parts de boscos, es van detectar diverses acumulacions de pedres, algunes de
les quals semblen intencionades. En una d'elles hi havia una pedra gran, situada verticalment i rodejada de pedres més
petites. Als voltants es va trobar un nucli treballat de pedra calcària i un fragment de ceràmica oxidada. També es va
documentar una possible paret, que no semblava de feixa tot i que estava coberta de vegetació i no es veia
correctament.

DENOMINACIÓ

PETROGLIF DE LA TORTUGA

LOCALITZACIÓ

Torrent de Moiols (N 42º 13´ 30,2´´,E 2º 11´ 45,5´´)

ÈPOCA Desconeguda
DESCRIPCIÓ
Format per un bloc de granit de 101 cms d´alçada, per 92 d´amplada, per 49 cms de fons i almenys d´una tona de pes,
en la qual hi ha gravat un petroglif, en el qual es representa una figura zoomorfa amb forma de tortuga. Es veu
clarament la forma del cap i l'ull, agafa amb la seva pota dreta la representació d´un disc solar, i per sota del cap i a la
mateixa alçada del sol, es veu una representació lunar. Al costat oposat del Torrent de Moiols trobem un bloc de granit
de secció rectangular on, a la seva part central, hi ha un esglaó d´uns 2 cm d´alçada amb forma semicircular, en el qual
caben perfectament els peus d’una persona.

TIPUS DE PROTECCIÓ
TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ SINGULAR de la troballa a l’espera de confirmar el seu interès arqueològic.
PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
UTILITZACIÓ Agropecuari
UTILITZACIÓ
RÈGIM JURÍDIC
RÈGIM JURÍDIC
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ELEMENT NÚMERO

ELEMENT NÚMERO

JA 16

JA 15
DENOMINACIÓ

PLAÇA GRAN

LOCALITZACIÓ

Plaça Gran

ÈPOCA Medieval
DESCRIPCIÓ
S'hi han documentat dos murs d'època baix medieval-modern (entre els segles XV i XVII) que formaven l'angle sud-est
d'una estança i que quedaria dins el recinte murat de la vila. La cronologia queda confirmada pels materials ceràmics
trobats; ceràmica blava de Barcelona, fragments de ceràmica vidriada i una moneda que, en ser il·legible, no aporta
informació.

DENOMINACIÓ

CAPELLA DE LA CONGREGACIÓ

LOCALITZACIÓ

Places Abat Oliba i del Monestir

ÈPOCA
DESCRIPCIÓ
El jaciment està format per diverses estructures que van des de segle XIII fins al segle XIX. La gran majoria corresponen
a murs d'edificis que varen ocupar aquest sector en un moment anterior a la construcció de la capella. S’ interpreta
aquest espai com un possible un vial, que hauria conduït fins a la plaça de l'Abat Oliba. El material ceràmic indicaria una
antiguitat al voltant del segle XIII. Per la banda sud-est d'aquest vial han aparegut un parell de murs que haurien format
part d'un edifici de planta més o menys rectangular. Aquest edifici hauria funcionat contemporani al vial del segle XIII.
La segona fase d'ocupació correspon a tres murs que formarien part d'un edifici que mostra una planta més o menys
rectangular i que s'assenta al damunt de la fase anterior. És possible que aquest edifici anés més enllà dels límits de la
façana sud de la capella de la Congregació. L'excavació dels nivells de fonamentació han permès datar el seu moment
constructiu entorn als segles XIV-XV. La tercera fase constructiva va lligada a uns altres tres murs que formarien part
d'un tercer edifici de planta rectangular adossat al mur de llevant de l'església de Sant Pere. La quarta fase constructiva
documentada en aquesta intervenció està formada pels dos murs més orientats de sud-oest a nord-est i formen part
d'un edifici de planta més o menys rectangular, que hauria estat funcionant a la cota de circulació d'un paviment de calç.
Finalment, a finals del segle XVII a l'església de Sant Pere se li afegeix pel costat de llevant la capella de la Congregació.

TIPUS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

PROTECCIÓ SINGULAR del jaciment.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL

UTILITZACIÓ Espai urbà

UTILITZACIÓ Equipament públic

RÈGIM JURÍDIC Públic

RÈGIM JURÍDIC

Públic
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