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1. Objecte del document. 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tavèrnoles, en compliment de l’article 
59 de la Llei d’urbanisme, incorpora el Catàleg de Béns a Protegir com a document 
que en forma part, per, tal com estableix l’article 71 de l’esmentada Llei, aconseguir 
l’efectivitat de les mesures de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o 
béns culturals. 
 
El catàleg, juntament amb les normes específiques, i d’acord amb les categories 
establertes per la legislació sectorial aplicable, són part integrant de la documentació 
imperativa del pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
En aquest Catàleg s’hi relacionen aquells edificis o conjunts arquitectònics, aquells 
elements d’arqueologia i paleontologia i aquells elements naturals i fonts que tenen 
un interès patrimonial, ordenant-los per tipologies: 
 
Tipologia 1 - Arquitectònic. 
Tipologia 2 - Arqueològic – paleontològic.  
Tipologia 3 - Natural. 
 
 
2. Intervencions previstes en els elements del catàle g de béns a 
protegir. 
 
Els projectes d’intervenció sobre tots els elements edificats que formen part del 
Catàleg i que no corresponguin a actuacions menors de manteniment, aniran 
acompanyats de la següent documentació independent del corresponent projecte 
tècnic: 
 
- Aixecament planimètric complert de l’edificació en plantes, alçats i seccions, tant 
generals del conjunt, com de detall de les diferents parts diferenciades que els 
composin, així com detalls constructius dels diferents elements significatius, amb un 
nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la seva plena comprensió 
fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial. 
 
- Reportatge fotogràfic detallat complert sobre la totalitat de l’edificació, amb visions 
de conjunt i de detall dels diferents elements que la composen, tant de la 
formalització exterior, com dels espais interiors. 
 
En qualsevol cas, els documents urbanístics o projectuals redactats per a 
l’ampliació, rehabilitació o consolidació de les edificacions incloses en el Catàleg de 
béns a protegir, i de totes aquelles que es trobin dins la franja de 100 metres 
d’amplada al costat dels marges de les lleres, es redactaran en concordança amb 
els resultats d’un estudi annex, signat per tècnic competent, adaptat a les 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 
2003) i a l’aplicació de l’article 6 de la Llei d’urbanisme i als criteris tècnics aprovats 
pel Consell d’Administració de l’ACA (28 de juny de 2001 – modificats el 17 de juliol 
de 2006). 
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3. Categories de protecció. 
 
S’estableixen les següents categories de protecció: 
 
Categoria 1 - Béns Culturals d’Interès Nacional (BC IN) 
 
Són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català, inclosos en el 
Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional del Departament de Cultura. 
Gaudeixen d’aquesta protecció: 

- Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per la 
Generalitat segons el procediment que estableix la Llei 9/1993 de patrimoni 
cultural català. 
- Castells i fortificacions, Decret 22 d’abril de 1949, recollit a la disposició 
addicional 1.2. de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català. 

 
Dins el present Catàleg de Béns a protegir, s’identifiquen les següents 
classificacions dins els BCIN: 

- MH – Monument històric, entès com a construcció o altra obra material 
produïda per l’activitat humana que configura una unitat singular. 
- ZA – Zona arqueològica, com a lloc on hi ha restes de la intervenció 
humana que solament és susceptible d’ésser estudiat en profunditat amb la 
metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en 
el subsòl o sota les aigües. En el cas de BCIN-MH, que tinguin en el subsòl 
restes que solament siguin susceptibles d’ésser estudiades 
arqueològicament, tindran també la condició de zona arqueològica. 

 
La Direcció General del Patrimoni Cultural és l’òrgan encarregat de la tramitació i 
seguiment de la seva conservació, investigació i difusió. 
 
Categoria 2 – Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)  
 
Són els béns immobles integrants del patrimoni cultural que, tot i la seva significació i 
importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès 
nacional, però que cal preservar i mantenir com a identificadors del municipi. Estan 
inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura. 
 
Els elements BCIL que contenen la identificació ZA (zona arqueològica) són 
catalogats així per la possibilitat de l’existència de restes de la intervenció humana 
que solament és susceptible d’ésser estudiat en profunditat amb la metodologia 
arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota les 
aigües. 
 
Per a la declaració dels BCIL caldrà que el Consell Comarcal iniciï la tramitació de la 
declaració en bloc amb el corresponent informe justificatiu d’un tècnic qualificat i es 
procedeixi a donar audiència als interessats, atès que d’acord amb l’article 17 de la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural català, la declaració d’un bé 
com a BCIL en els municipis de menys de 5.000 habitants, com és el cas de 
Tavèrnoles, correspon al Consell Comarcal i no al Ple de l’Ajuntament. 
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Categoria 3 – Espais de protecció arqueològica (EPA ) 
 
Es consideren Espais de protecció arqueològica, i són objecte de catalogació, els 
jaciments que no han estat declarats BCIN, on per evidències materials, per 
antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix de l’existència de restes 
arqueològiques o paleontològiques. 
 
Categoria 4 – Béns amb protecció urbanística (BPU) 
 
Són aquells béns immobles (elements, conjunts, indrets, etc.), no declarats ni incoats 
BCIN o BCIL, els valors dels quals identifiquen a l’arquitectura tradicional del lloc i/o 
el paisatge del municipi, que el pla vol protegir pels seus valors d’interès cultural. 
 
Els elements BPU que contenen la identificació AEA (àrea d’expectativa 
arqueològica) són catalogats així per la possibilitat de l’existència de restes de la 
intervenció humana que solament és susceptible d’ésser estudiat en profunditat amb 
la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el 
subsòl o sota les aigües. 
 
Categoria 5 – Entorns de protecció 
 
L’adequada protecció d’un bé pot requerir la delimitació i regulació d’un àmbit de 
protecció al seu entorn, l’alteració del qual podria afectar i desmerèixer els valors del 
bé catalogat, trencant la seva harmonia amb l’entorn natural i/o la identitat en el 
paisatge urbà on s’emplaça. L’entorn delimitat, que pot incloure el subsòl, és 
constituït per l’espai, sigui edificat o no, que dóna suport ambiental al bé catalogat. 
Qualsevol variació en la regulació urbanística de l’entorn pot incidir directament o 
indirecta en els valors protegits del bé limitant-ne la contemplació o l’estudi. 
 
Amb caràcter general, els BCIL i els BCIN donaran adequat compliment, quan 
s’escaigui, al que s’estableix als articles 34 (autorització d’obres – BCIN), 35 (criteris 
d’intervenció – BCIN) i 36 (autorització de canvis d’ús – BCIN), de la Llei 9/93, de 30 
de setembre, del patrimoni cultural català. Alhora, es donarà compliment als articles 
21 i 25 en relació a la conservació, preservació i manteniment dels monuments. 
 
 
4. Nivells de protecció del catàleg de béns a protegi r. 
 
Per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic i natural de 
Tavèrnoles, es defineixen els següents nivells de protecció: 
 
Nivell de protecció 1: INTEGRAL   
 
Nivell de protecció total, aplicable a aquells béns que s’han de mantenir íntegrament, 
amb especial respecte de les seves característiques específiques, i dels elements o 
parts que els composen. Sols es permetran actuacions de restauració i consolidació 
que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé. De vegades s’haurà d’intervenir per 
garantir el manteniment del bé.   
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Tots els BCIN, així com tots els jaciments arqueològics i paleontològics, siguin BCIN 
o no, així com els EPA, tenen un nivell de protecció integral, d’acord amb allò 
establert per la llei 9/93.    
També es pot establir un nivell de protecció integral a BCIL o BPU que, atenent als 
seus valors arquitectònics, escultòrics o històrics, formen un tot indivisible.   
 
Nivell de protecció 2: CONSERVACIÓ   
 
Nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials 
que els desfigurin, els quals cal preservar i revalorar globalment.     
En termes generals són permeses les actuacions encaminades a la seva 
conservació i posta en valor i a la recuperació d’aquells aspectes que s’hagin vist 
alterats.   
L’atribució d’una protecció amb nivell de conservació pot suposar restriccions d’ús.   
En el cas del patrimoni arquitectònic, aquest nivell de protecció afecta aquells edificis 
o elements de singular valor, BCIL o BPU, bé perquè conserven la seva fesomia 
original, bé perquè, tot conservant-la en els aspectes bàsics, han perdut la 
coherència unitària genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, 
d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús.    
En aquests edificis i elements, les actuacions permeses seran les de restauració 
dels seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El 
grau de protecció, en el cas dels edificis, afectarà la composició i elements 
constitutius de façanes principals i secundàries visibles des del carrer, volums 
generals –és a dir, límits exteriors dels edificis, cobertes, i aquells espais interiors 
que, en cada cas particular, tinguin un  valor espacial i artístic, com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, torres, etc..    
Aquest nivell de protecció implica també la conservació in situ dels elements 
d’interès que es troben en els edificis, com poden ser arcs, llindes, elements 
escultòrics, paviments, vidrieres, elements ceràmics, peces d’ofici, pintures murals 
exteriors o interiors, etc.     
 
Nivell de protecció 3: PARCIAL     
 
Nivell de protecció per als béns on interessa preservar i revaloritzar algun dels seus 
elements. Són permeses obres sempre i quan no es perdin els valors dels elements 
que van originar la protecció. Aquesta protecció és aplicable a BCIL i BPU, els valors 
dels quals resideixen principalment en la seva estructura tipològica, exteriorment 
reflectida en la façana, i en la disposició dels elements comuns (vestíbuls i caixes 
d’escala), que serien les parts protegides; la resta de l’edifici podrà ser afectat per 
actuacions de rehabilitació, sempre que mantinguin o revalorin els esmentats 
elements comuns.    
 
En el cas del patrimoni arqueològic i paleontològic el nivell de protecció parcial es 
pot aplicar als jaciments, ja siguin BCIL o BPU, i a les AEA (àrees d’expectativa 
arqueològica (espais urbans, rurals o naturals que són susceptibles de contenir en el 
subsòl elements o jaciments d’interès arqueològic)). Per a les AEA el nivell de 
protecció parcial es tracta d’una protecció transitòria, ja que una vegada descobertes 
s’haurà de valorar si requereix protecció, així com el  nivell d’aquesta. Qualsevol 
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intervenció en aquestes AEA, incloent-hi el subsòl d’elements immobles, ha d’anar 
precedida d’exploracions i dels pertinents informes arqueològics que justifiquin 
l’oportunitat de l’obra projectada. Als jaciments arqueològics les intervencions tenen 
per finalitat descobrir, documentar o investigar restes.  
 
Nivell de protecció 4: PROTECCIÓ AMBIENTAL    
 
Nivell de protecció per a béns i/o conjunts, el valor dels quals resideix principalment 
en la configuració del paisatge urbà, rural, natural o paisatgístic de notable valor 
ambiental.   
Quant als béns arquitectònics, aquest nivell protegeix els béns o conjunts BCIL i 
BPU, els valors dels quals es troben fonamentalment a les façanes, per formar part 
d’un context d’edificacions d’una mateixa tipologia que defineix un determinat 
ambient o paisatge urbà o rural.    
En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, fins i tot la substitució total o 
parcial de l’edificació, caldrà una adequació ambiental, mantenir els trets tipològics 
de les façanes, línies de coronament, així com parcel·lació en el nou projecte.    
Quant als Béns naturals i ambientals-paisatgístic, aquest nivell protegeix àrees, 
entorns i elements puntuals, que tinguin valor ecològic i mediambiental (ex.: boscos, 
miradors, cingleres, abrics, jardins històrics, fonts naturals, arbres monumentals).    
 
Nivell de protecció 5: DOCUMENTAL   
 
Nivell de protecció que permet les intervencions de conservació, restauració, reforma 
o rehabilitació, ampliació i, fins i tot, enderroc, condicionades a deixar constància 
documental (planimetria i fotogràfica) per tal de garantir la permanència de la seva 
memòria històrica.   
Aquest nivell de protecció només és aplicable a aquells BPU, on per motius d’interès 
públic, no sigui possible la seva conservació. 
 
 

5. Normes generals en relació als béns immobles. 
 
1. Els propietaris de les finques i/o edificacions incloses en el present catàleg i, per 
tant, mereixedores de protecció, estan obligats a conservar-los en bon estat de 
seguretat, salubritat i aspecte. 
 
2. L’ajuntament ordenarà d’ofici o a instància de qualsevol interessat, l’execució de 
les obres necessàries per a la conservació de les bones condicions de seguretat, 
salubritat i aspecte de les edificacions, jardins i terrenys, quan els seus propietaris no 
tinguin cura d’aquesta conservació. 
 
3. Els propietaris d’immoble en el qual hi hagin elements incorporats a la construcció 
que mereixin ésser protegits, no podran canviar-los de lloc ni realitzar-hi reparacions 
o reformes sense l’autorització de l’ajuntament, que serà el responsable de la seva 
vigilància i conservació. 
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4. Quan en el decurs d’una obra de reforma, conservació o construcció, apareguin 
elements d’interès històric o arqueològic, el propietari queda obligat a comunicar-ho 
immediatament a l’ajuntament per tal que pugui estudiar-ne la troballa i si cal dictar-
ne amb caràcter preventiu la suspensió de la llicència. 
 
5. Els propietaris inclosos dintre dels conjunts protegits resten obligats, prèviament a 
qualsevol actuació que hi vulguin efectuar, a la sol·licitud d’un informe a l’ajuntament, 
en la qual es determinarà per a cada actuació els elements que cal preservar i 
protegir.  
 
6. Tota ampliació en masies i cases rurals preexistents en sòl no urbanitzable es 
portarà a terme, en la mesura del possible, en terrenys amb pendent no superior al 
20%, de conformitat amb la directriu de preservació de la urbanització amb pendent 
elevada. Així mateix, en les que es troben properes a hàbitats d’interès comunitari, 
caldrà garantir la seva preservació evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra 
que es realitzi i, un cop executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut 
veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol residu i instal·lacions 
innecessàries. 
 
 
6. Normes reguladores per als conjunts urbans i els e lements 
d’enginyeria civil. 
 
Serà d’aplicació allò que s’especifica per a cadascun dels conjunts urbans i els 
elements d’enginyeria civil en les fitxes annexes.  
 
 
7. Regulació de les obres en edificis o elements incl osos en el 
catàleg. 
 
1. De forma específica l’actuació sobre els béns contemplats en el Catàleg i 
assenyalats en les fitxes annexes, ja tinguin la qualificació de BCIN (bé cultural 
d’interès nacional) i BCIL (bé cultural d’interès local), s’ajustaran al que es fixa en la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català. 
 
2. Per treure la protecció total o parcial d’un BCIL, s’ha de procedir a la seva 
descatalogació segons l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni cultural català. 
 
 
8. Legislació vigent. 
 
La legislació vigent sobre el patrimoni és: 

• Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
• Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic de Catalunya. 
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9. Òrgan competent per autoritzar les obres en els bé ns protegits. 
 

L’òrgan competent per autoritzar les obres en els béns protegits és el següent: 
.Béns culturals d’interès nacional (BCIN).- Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de la Catalunya Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
.Béns culturals d’interès local (BCIL).- Ajuntament de Tavèrnoles. 
Correspon a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central 
emetre informes sobre les propostes de deixar sense efecte la declaració de béns 
culturals d’interès local, d’acord amb l’article 17.4 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, 
del Patrimoni cultural català. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la 
Catalunya Central pot emetre els informes i atendre les consultes que l’ajuntament 
els formuli en relació amb el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, en 
virtut del que estableix l’art. 2.1.k del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les 
comissions territorials del patrimoni cultural. 
.Béns de protecció urbanística (BPU).- Ajuntament de Tavèrnoles. 
.Patrimoni arqueològic: Jaciments arqueològics i/o àrees d’expectativa arqueològica, 
l’òrgan competent per autoritzacions d’intervenció arqueològiques és la Direcció 
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Pel que fa a les llicències d’obres ho és l’Ajuntament de Tavèrnoles, un 
cop realitzades les intervencions arqueològiques preventives d’acord amb allò que 
determina el Decret 78/2002. Si el jaciment arqueològic té la categoria de BCIN o 
BCIL, s’apliquen així mateix els criteris indicats per les esmentades categories. 

 
 
10. Relació dels béns a protegir.  
 
1. Definició: Es tracta d’aquells elements, conjunts o edificis, delimitats en funció del 
seu valor historicoartístic i arquitectònic que cal protegir, ja que es consideren 
essencials del patrimoni cultural del municipi. 
 
2. En la següent taula es llisten tots els béns a protegir, la seva tipologia així com la 
seva protecció.  
 



INVENTARI 

DEL 

PATRIMONI 

ARQUITEC-

TÒNIC DE 

GUILLERIES 

SAVASSONA

INVENTARI 

DEL 

PATRIMONI 

CULTURAL 

IMMOBLE

ARQUITECTÒNIC
PATRIMONI 

ARQUITEC.

1 EL REGUER, 1 SNU Clau 21a X  BCIL 3

2 CAN RIERA, 3 SNU Clau 21a BCIL 3

3 MOLÍ DEL REGUER, 5 SNU Clau 21a BPU-AEA 3

4 CAL TANYÀ, 6 SNU Clau 21a BPU 3

5 EL MALGOIG, 7 SNU Clau 21a X  BCIL 3

6 EL CÓS, 12 SNU Clau 21a BCIL 3

7 CAN PILLET, 14 SNU Clau 21a X  BPU 3

8 SERRABOU, 18 SNU Clau 21a X  BPU-AEA 3

9 EL BANÚS, 19 SNU Clau 21a X  BPU-AEA 3

10 TORRENTS, 20 SNU Clau 21a X  BCIL-ZA 3

11 LA BAUMA, 22 SNU Clau 21a BCIL 3

12 EL PENDÍS, 23 SNU Clau 21a BPU 3

13 EL ROQUET, 26 SNU Clau 21a X  BPU-AEA 3

14 BENARIGUES, 31 SNU Clau 21a BCIL 3

15 CAN TON XIC, 35 SNU Clau 21a BCIL 3

16 PASSARELLA, 36 SNU Clau 21a BPU 3

17 ELS FOQUERS, 37 SNU Clau 21a X  BPU-AEA 3

18 EL POU, 38 SNU Clau 21a BCIL-ZA 3

19 EL COMPÒSIT, 39 SNU Clau 21a X BCIL 3

20 ROC DE LLUM, 40 SNU Clau 23a X X  BCIL 3

21 CASTELL DE SAVASSONA, 41 SNU Clau 23a X X  BCIN 1

22 MASOVERIA DE SAVASSONA, 41 SNU Clau 23a X BCIL 3

23 RECTORIA, 41 SNU Clau 23a X BPU 3

24 SANT PERE DE SAVASSONA, 41 SNU Clau 23a X X  BCIL 3

25 SANT FELIUET DE SAVASSONA, 42 SNU Clau 23b X X  BCIL 2

26 LES PUNXES, 43 SNU Clau 23a X X  BCIL 3

27 EL SOLER, 44 SNU Clau 23a X X  BCIL-ZA 3

28 LA SOLEIA, 46 SNU Clau 23a X BCIL 3

29 MASGRAU, 47 SNU Clau 23a X X  BCIL-ZA 3

30 L'AGUILAR, 49 SNU Clau 23a X X  BCIL-ZA 3

31 BELLACONA, 50 SNU Clau 23a X BCIL 3

32 CAN LLORENÇ, 51 SNU Clau 23a X X  BCIL 3

33 ROVIRETES, 52 SNU Clau 23a X X  BPU 3

34 CASADEVALL, 53 SNU Clau 23a X X  BCIL-ZA 3

35 CAN COROMINES, 56 SNU Clau 23a X X  BPU-AEA 3

36 SABATERS, 59 SNU Clau 23a X X  BCIL-ZA 3

37 SANTA MARGARIDA D'ARDOLA, 60 SNU Clau 23b X X  BPU-AEA 3

38 EL RAURELL, 61 SNU Clau 23a X X  BCIL-ZA 3

39 ELS MUNTS, 62 SNU Clau 22b X X  BCIL 3

40 CASANOVA DEL RAURELL, 66 SNU Clau 23a X  BCIL 3

41 LA GARRIGA, 67 SNU Clau 23a X  BPU-AEA 3

42 FUSSIMANYA SNC Clau 8c X  BPU-AEA 3

43 CASANOVA SUC Clau 6e X  BCIL 3

44 CAN MON SUC Clau 6e X  BCIL 3

45 EL XUCLÀ SUC Clau 1 X  BCIL 3

46 SANT ESTEVE DE TAVÈRNOLES SUC E4 X  BCIL-ZA 3

47 CASTELL DE ROCA DEL PURPIROL SNU Clau 21a X  BCIN 1

48 CASAL DE VILAMUNTÀ SNU Clau 23a X  BCIN 1

49 CAN TORDERA SUC Clau 1 BCIL 3
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50 CAN JANOT SUC Clau 1 BCIL 3

51 ESCALES DELS FOQUERS SNU Clau 22b BPU 3

52 MOLÍ DEL PUJOL SNU Clau 21a BPU 3

ARQUEOLÒGIC - PALEONTOLÒGIC

1 CONJUNT DE SANT FELIUET I PLA DE SAVASSONA SNU Clau 23b BCIL-ZA 1

2 LA PEDRA DEL DAU SNU Clau 23b X X  BCIL-ZA 1

3 PEDRA DEL SACRIFICI SNU Clau 23b X X  BCIL-ZA 1

4 PEDRES GRAVADES DE SAVASSONA SNU Clau 23b X X  BCIN-ZA 1

5 REC DE LA FÍBULA SNU Clau 23b X X  BCIL-ZA 1

6 TOMBES ANTROPOMORFES SNU Clau 23b X BCIL-ZA 1

7 TOMBA 1958 SNU Clau 23b X X  BCIL-ZA 1

8 BAUMA 81 SAVASSONA SNU Clau 23b X X  BCIL-ZA 1

9 TEULERIA DE SAVASSONA SNU Clau 23a X BCIL-ZA 1

10 PUIG DEL FAR SNU Clau 23b X X  BCIL-ZA 1

11 CAN ROQUET SUD PPU-1 X  BCIL-ZA 1

12 PEDRA DE CAN ROQUET SNU Clau 21a X  BCIN-ZA 1

13 JACIMENT PALEONTOLÒGIC CAN TON XIC SNU Clau 21a X  BCIL-ZA 1

14 BAUMA DE LA BARONESA SNU Clau 23a X X  BCIL-ZA 1

PATRIMONI NATURAL

1 MEANDRE DE FUSSIMANYA SNU HI BCIL 4

2 SANT FELIUET DE SAVASSONA SNU Clau 23b BCIL 4

3 PLA DE SANTA MARGARIDA SNU  Clau 23b BCIL 4

4 CINGLERES DE LA RIBA O DE VILANOVA SNU  Clau 23b BCIL 4

5 ELS MUNTS SNU Clau 22b BCIL 4

6 LA SOLELLA DE LES VALLS SNU Clau 22b BCIL 4

7 TORRENT DE TAVÈRNOLES SNU Clau 22b BCIL 4

8 ROURE DE ROVIRETES SNU Clau 23a BCIL 4

9 ROURE GROS DEL BANÚS SNU Clau 21a BCIL 4

10 ALZINA DE MASGRAU SNU Clau 23a BCIL 4

11 CAMÍ RURAL SENDER SNU X4 BCIL 4

12 MERIDIÀ VERD SNU X2 BCIL 4

13 GR-2 SNU X2 BCIL 4

14 VIA DE PASSEJADA SNU X2 BCIL 4

15 FONT DELS FOQUERS SNU Clau 21a BCIL 4

16 FONT DEL ROQUET SNU Clau 21a BCIL 4

17 FONT DE LA BARONESSA SNU  Clau 23a BCIL 4

18 FONT DE FUSSIMANYA SNU  Clau 23a BCIL 4

19 FONT DE SANTA MARGARIDA SNU Clau 21a BCIL 4

20 FONT DEL PUJOL SNU Clau 21a BCIL 4

21 ALZINA DE CASANOVA DE LA GARRIGA (I) SNU Clau 23a BCIL 4

22 ALZINA DE CASANOVA DE LA GARRIGA (II) SNU Clau 23a BCIL 4



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº1 EL REGUER Núm. Inventari  1 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: El Reguer 
COORDENADES UTM(ED50): x=441.503; y=4.645.848 
REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA 16.617; PARCEL·LA 01 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU Zona 21a Agrícola de valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  
CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 – Parcial  

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Masia senyorial, masoveria, església. 
Portal adovellat, finestres conopials, 
portalet d’arc còncau, coll de pou. 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Els admesos per les Normes Subsidiàries 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: En general és bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS, HISTÒRIQUES i PAISATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants i amb el carener 
perpendicular a la façana, situada a migdia.  
 
A la part dreta de la façana, sobreposant-se al cos, hi ha una edificació de 
forma irregular coberta a dues i quatre vessants, vers migdia en aquest cos s’hi 
obren galeries d’arc rebaixat al primer pis i porxos a les golfes.  
 
La façana del cos primitiu conserva un bonic portal adovellat, al qual s’hi 
accedeix des d’una escala exterior per salvar el desnivell del terreny i una 
bonica finestra conopial.  
 
Al costat del portal, però a l’altre cos, hi ha un portalet d’arc còncau que dóna 
a l’habitació on hi ha l’església.  
 
Prop del cos de porxos s’hi annexionen diverses edificacions, amb l’era al 
davant i un mur que tanca l’horta i el jardí.  
 
A tramuntana s’hi adossa un cos de planta quadrada amb un coll de pou i 
desaigües de pedra.  
 
Hi ha diversos elements de pedra amb decoracions conopials. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº2 CAN RIERA 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Can Riera

COORDENADES UTM(ED50): x=441.

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 001;

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llinda amb inscripció amb el nom de la 
finca.

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial,activitats professionals vinculades a l’habitatge, 
turisme rural irestauració. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

La masia Can Riera es va construir l’any 1930, segons carreu sobre la porta 
principal: AVE MARIA PURISSIMA Any 1930 Ca’n Riera, i va passar a ser la casa 
dels masovers quan al 1985, la cabana es va reconvertir en habitatge. 
 
La casa original, la masoveria, està orientada a migdia, és de planta rectangular 
i té una superfície d’uns 200 m2 per planta, aproximadament. Està constituïda 
per planta baixa i pis, i s’hi annexen dos volums més d’una sola planta. La 
coberta és tres aigües i el carener està
principal.  
 
Sobre la porta principal hi ha un carreu amb inscripció, i sobre d’aquesta una 
obertura amb arc de mig punt rebaixat de maons, que dona a un petit porxo. A 
cada banda de la porta principal i del porxo hi ha 
repartides més repartides en les altres tres façanes, totes elles amb brancals i 
llindes de maó. 
 
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, maons i coberta amb colls 
de fusta i teules. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Can Riera 
x=441.993; y=4.645.877 
POLÍGON 001; PARCEL·LA 09 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

ELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BCIL  

– Parcial  

Llinda amb inscripció amb el nom de la 
finca. 

ÚS ACTUAL: Masia 
activitats professionals vinculades a l’habitatge, 

Molt bo 

Cap 

SOCIALS 

La masia Can Riera es va construir l’any 1930, segons carreu sobre la porta 
principal: AVE MARIA PURISSIMA Any 1930 Ca’n Riera, i va passar a ser la casa 
dels masovers quan al 1985, la cabana es va reconvertir en habitatge.  

masoveria, està orientada a migdia, és de planta rectangular 
i té una superfície d’uns 200 m2 per planta, aproximadament. Està constituïda 
per planta baixa i pis, i s’hi annexen dos volums més d’una sola planta. La 
coberta és tres aigües i el carener està orientat perpendicular a la façana 

Sobre la porta principal hi ha un carreu amb inscripció, i sobre d’aquesta una 
obertura amb arc de mig punt rebaixat de maons, que dona a un petit porxo. A 
cada banda de la porta principal i del porxo hi ha una finestra, i varies finestres 
repartides més repartides en les altres tres façanes, totes elles amb brancals i 

Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, maons i coberta amb colls 

INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  3 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº3 EL MOLÍ DEL REGUER 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Molí del Reguer

COORDENADES UTM(ED50): x=441

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 001;

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU 

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: El Molí d’aigua; 
Nivell de protecció 2 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Portals adovellats tant a la 
molí; coll de pou i bomba d’aigua; i la 
maquinària de l’antic molí

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, activitats professionals vinculades a l’habita
turisme rural, restauració i educació en el lleure vinculat en el 
desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt

SITUACIÓ DE RISC Inundació

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

L’antic molí que acollia l’habitatge dels propietaris, data aproximadament de 
l’any 1600. La masia es va construir després de l’aiguat del Rigat, afluent del 
Gurri, que al 1942 va inundar el molí i conseqüentment, l’habitatge.
La masia, de planta rectangular, està constituïda per tres volums: el principal 
està orientat a migdia, consta de planta baixa i pis i està cobert a dues aigües, 
amb una superfície d’uns 114m² per planta, aproximadament. Hi ha un annexa a 
l’habitatge a llevant, de planta quadrada, que consta de planta baixa i pis i 
cobert a dues aigües, amb una superfície d’uns 40m² per planta, i un últim 
annexa de planta baixa, el garatge,  cobert a dues aigües i amb una superfície 
d’uns 62m², aproximadament.  
La masia té un pati davant la façana principal, on just després de l’entrada hi ha 
un bonic pou de pedra i ferro forjat, i més endavant una antiga bomba d’aigua 
que aboca l’aigua en una pica de pedra. 
A ponent del cos principal, la masia està porticada amb pilars de carreus en les 
dues plantes, on el sostre de la planta baixa es recolza sobre un cavall de fusta, 
amb capitells de forma trapezoïdal, i a planta primera hi ha tres arcs de mig 
punt rebaixat i motllura als capitells. Totes les finestres tenen brancals i llindes de 
pedra. A la façana principal hi ha dues finestres adossades en planta baixa amb 
una bonica composició de carreus i reixa de ferro, i en planta primera dues 
finestres porticades com les del porxo. A la façana posterior hi ha una petita 
porta adovellada i quatre finestres més també amb brancals i llindes de pedra.
Els materials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada, fusta i teula.
Tota la parcel·la de la masia, està envoltada d’arbres típics de ribera. El torrent 
Rigat passa a tocar del molí. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

BÉNS A PROTEGIR 

 

El Molí del Reguer 
441.962; y=4.645.399 

POLÍGON 001; PARCEL·LA 17 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

PU – AEA.  

– Parcial  

El Molí d’aigua;  
Nivell de protecció 2 - Conservació 

Portals adovellats tant a la masia com al 
molí; coll de pou i bomba d’aigua; i la 
maquinària de l’antic molí 

ÚS ACTUAL: Masia 
al, activitats professionals vinculades a l’habitatge, 

educació en el lleure vinculat en el 

Molt bo 

Inundació 

SOCIALS 

L’antic molí que acollia l’habitatge dels propietaris, data aproximadament de 
l’any 1600. La masia es va construir després de l’aiguat del Rigat, afluent del 
Gurri, que al 1942 va inundar el molí i conseqüentment, l’habitatge. 

a rectangular, està constituïda per tres volums: el principal 
està orientat a migdia, consta de planta baixa i pis i està cobert a dues aigües, 
amb una superfície d’uns 114m² per planta, aproximadament. Hi ha un annexa a 

adrada, que consta de planta baixa i pis i 
cobert a dues aigües, amb una superfície d’uns 40m² per planta, i un últim 
annexa de planta baixa, el garatge,  cobert a dues aigües i amb una superfície 

façana principal, on just després de l’entrada hi ha 
un bonic pou de pedra i ferro forjat, i més endavant una antiga bomba d’aigua 
que aboca l’aigua en una pica de pedra.  
A ponent del cos principal, la masia està porticada amb pilars de carreus en les 

s plantes, on el sostre de la planta baixa es recolza sobre un cavall de fusta, 
amb capitells de forma trapezoïdal, i a planta primera hi ha tres arcs de mig 
punt rebaixat i motllura als capitells. Totes les finestres tenen brancals i llindes de 

a façana principal hi ha dues finestres adossades en planta baixa amb 
una bonica composició de carreus i reixa de ferro, i en planta primera dues 
finestres porticades com les del porxo. A la façana posterior hi ha una petita 

tres més també amb brancals i llindes de pedra. 
Els materials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada, fusta i teula. 
Tota la parcel·la de la masia, està envoltada d’arbres típics de ribera. El torrent 

LACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  5 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

 

Nº4 CAL TANYÀ 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Cal Tanyà

COORDENADES UTM(ED50): x=442

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 001;

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 
a l’habitatge i turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bé amb la façana nord a rehabilitar.

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Segons inscripció al damunt de la porta principal, la masia data de l’any 1945.
 
La masia consta de planta baixa, primer pis i golfes, i la seva planta és gairebé 
quadrada, amb una superfície d’uns 250 m2 per planta, aproximadament. La 
cobert és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana, la qual està 
orientada a migdia. 
 
La façana principal té l’accés mitjançant una portalada amb arc de mig punt, 
en planta primera hi ha tres grans finestrals amb arc de mig punt, i a cada 
banda una finestra balconera de forma rectangular amb unes boniques 
baranes de ferro forjat.  
 
Al nivell de les golfes, centrades, hi ha tres finestres de mides més reduïdes, 
també amb arc de mig punt. La resta de finestres estan uniformement repartides 
en les altres tres façanes, la posterior té una balconada que engloba tres 
finestres balconeres. 
 
Els materials utilitzats en l’edifici son: maons, arrebossat, fusta i teules.
 
Disposa d’arbrat autòcton de ribera al costat del torrent Rigat, que passa a 
tocar de les granges del mas. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Cal Tanyà 
442.139; y=4.645.469 

POLÍGON 001; PARCEL·LA 19 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BPU  

– Parcial  

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

Bé amb la façana nord a rehabilitar. 

Cap 

SOCIALS 

Segons inscripció al damunt de la porta principal, la masia data de l’any 1945. 

consta de planta baixa, primer pis i golfes, i la seva planta és gairebé 
e d’uns 250 m2 per planta, aproximadament. La 

cobert és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana, la qual està 

La façana principal té l’accés mitjançant una portalada amb arc de mig punt, 
finestrals amb arc de mig punt, i a cada 

banda una finestra balconera de forma rectangular amb unes boniques 

Al nivell de les golfes, centrades, hi ha tres finestres de mides més reduïdes, 
finestres estan uniformement repartides 

en les altres tres façanes, la posterior té una balconada que engloba tres 

Els materials utilitzats en l’edifici son: maons, arrebossat, fusta i teules. 

costat del torrent Rigat, que passa a 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  6 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº5 EL MALGOIG Núm. Inventari  7 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: El Malgoig 
COORDENADES UTM(ED50): x=442.457; y=4.645.377 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 001; PARCEL·LA 23 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 – Parcial  

ALTRES PROTECCIONS:  -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS Llinda amb inscripció; grans carreus a les 
finestres; i biga de roure corbada que 
aguanta el carener. 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge i turisme rural, restauració i educació en el lleure 
vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

No es troba registrada als fogatges ni als Nomenclàtors de la província, tot i que 
és possible que hi consti amb un altre nom, ja que, segons els estadants, es 
conta que el nom de“Malgoig” prové d’un recurs amb alguna família veïna. La 
llinda, portada d’un altre lloc (Còdol) duu la data de 1786. 
 
La masia és de planta basilical i consta de planta baixa, pis i golfes. Té una 
superfície d’uns 210m² per planta, i d’uns 55m² les golfes, aproximadament.  
 
La façana es troba orientada a migdia, presenta un portal rectangular amb 
llinda datada 1786 i dues finestres a cada banda, al primer pis tres finestres amb 
l’ampit motllurat i a les golfes un portalet d’arc rebaixat amb barana de fusta. 
Tores les finestres tenen grans carreus per brancals i llinda. A llevant s’hi adossen 
cossos moderns. Al nord s’obre un portal i una finestra a la planta baixa, dos al 
primer pis i una a les golfes. En aquest indret s’hi adossa també un cos. A ponent 
hi ha una finestra gran portada d’un altre indret, avui cobert per les aigües del 
pantà. També hi ha una finestra motllurada.  
 
Cal remarcar una biga de roure corbada que aguanta el carener. 
 
Els materials utilitzats en l’edificació son: pedra molt ben treballada, maons, fusta 
i teules. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº6 EL CÓS Núm. Inventari  12 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: El Cós 
COORDENADES UTM(ED50): x=442.776; y=4.645.948 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 4 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 – Parcial  

ALTRES PROTECCIONS:  -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS Llindes amb inscripcions i decoracions; 
grans carreus en finestres; portal 
adovellat; coll de pou; balcó cobert de 
fusta treballada; mur lliça i portal accés 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge i turisme rural, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per quatre volums; la masia, la pallissa i uns coberts. 
 
La masia està formada per dos cossos; el més antic i més gran és la masia 
original, de planta gairebé quadrada amb una superfície total construïda d’uns 
660 m², consta de tres pisos i en el superior hi ha un porxo a la façana nord; 
adossat a ponent hi ha el segon cos que és una ampliació del mas, a la cara 
nord consta de planta baixa coberta per una terrassa, i la cara sud de dos pisos 
amb la coberta seguint la pendent de l’existent, té una superfície construïda 
total d’uns 135 m².  
Els dos cossos estan orientats a migdia i coberts a dues aigües, amb el carener 
perpendicular a la façana, i juntament amb la pallissa i els coberts tanquen la 
llissa, per la qual s’hi accedeix a través d’una reixa de ferro.  
A la façana principal hi ha centrada la portalada d’accés, i és amb arc de mig 
punt adovellada amb grans carreus; disposa també de vuit obertures totes 
simètriques, amb ampits motllurats i emmarcades amb grans carreus, dues 
d’elles amb uns bonics relleus i una amb inscripció 1697 i un relleu d’una creu, la 
resta d’obertures de les altres façanes segueixen el mateix estil. Recentment s’hi 
ha col·locat un escut del cognom del propietari, que és el baró de Senaller i de 
Gramenet. La façana de l’ampliació segueix el mateix estil que l’original 
excepte la façana de migdia, on hi ha dues grans obertures d’arc de mig punt 
de maó a cada planta. A ponent hi ha un bonic balcó cobert, amb barana i 
pilars de fusta treballada.  
Els materials utilitzats son: pedra, fusta i teula.  
El conjunt està envoltat per un ampli jardí molt ben cuidat i una mica de bosc. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº7 CAN PILLET 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Can Pillet

COORDENADES UTM(ED50): x=442.

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 
a l’habitatge, i turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt b

SITUACIÓ DE RISC Ca

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

No tenim cap notícia històrica ni cap dada constructiva que ens permeti situar 
històricament la casa. Només tenim una referència recollida a través de la 
tradició oral del poble que conta que la masia s’anomena
va construir a partir dels materials que els seus propietaris anaren recollint de 
diverses cases mig enrunades de les rodalies.
 
La masia consta de diversos cossos de planta rectangular coberts a dues 
vessants i amb el carener orientat de nord a sud. La casa va ser construïda en 
tres etapes, fet que es pot constatar observant la façana, ja que es veu el 
diferent tipus de pedra i també les cantonades integrades entre les diferents 
fases.  
 
El cos principal té una forma quadrada i està c
planta baixa i dos pisos, es troba orientat a llevant i té una superfície d’uns 55m² 
per planta. La façana principal presenta un portal rectangular format per 
carreus sense polir, amb dues finestres a la primera i una a la 
emmarcades per grossos carreus de pedra. Recentment, a la façana posterior 
s’hi ha construït un annex en planta baixa, d’uns 28m². 
 
Els altres volums consten de planta baixa i pis, amb una superfície d’uns 93m² i 
d’uns 40m² respectivament i per planta, tenen varies obertures amb llindes de 
fusta i una porta amb arc de mig punt rebaixat de maons, s’hi veuen anteriors 
obertures ara tapiades. Hi ha un altre annex en planta baixa, té una terrassa que 
fa de coberta, amb accés a través d’una escala
posterior, i una superfície aproximada d’uns 40 m². 
 
Els materials utilitzats en els edificis son: maçoneria, maó, teula i fusta.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg d
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Can Pillet 
x=442.815; y=4.645.078 
POLÍGON 003; PARCEL·LA 02 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BPU  

– Parcial  

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

 

Molt bo 

Cap 

SOCIALS 

No tenim cap notícia històrica ni cap dada constructiva que ens permeti situar 
històricament la casa. Només tenim una referència recollida a través de la 
tradició oral del poble que conta que la masia s’anomena Can Pillet perquè es 
va construir a partir dels materials que els seus propietaris anaren recollint de 
diverses cases mig enrunades de les rodalies. 

La masia consta de diversos cossos de planta rectangular coberts a dues 
t de nord a sud. La casa va ser construïda en 

tres etapes, fet que es pot constatar observant la façana, ja que es veu el 
diferent tipus de pedra i també les cantonades integrades entre les diferents 

El cos principal té una forma quadrada i està cobert a dues vessants, consta de 
planta baixa i dos pisos, es troba orientat a llevant i té una superfície d’uns 55m² 
per planta. La façana principal presenta un portal rectangular format per 
carreus sense polir, amb dues finestres a la primera i una a la segona, totes 
emmarcades per grossos carreus de pedra. Recentment, a la façana posterior 
s’hi ha construït un annex en planta baixa, d’uns 28m².  

Els altres volums consten de planta baixa i pis, amb una superfície d’uns 93m² i 
per planta, tenen varies obertures amb llindes de 

fusta i una porta amb arc de mig punt rebaixat de maons, s’hi veuen anteriors 
obertures ara tapiades. Hi ha un altre annex en planta baixa, té una terrassa que 
fa de coberta, amb accés a través d’una escala metàl·lica des de la façana 
posterior, i una superfície aproximada d’uns 40 m².  

Els materials utilitzats en els edificis son: maçoneria, maó, teula i fusta. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  14 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº8 SERRABOU Núm. Inventari  18 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Serrabou 
COORDENADES UTM(ED50): x=443.189; y=4.645.399 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 11 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU-AEA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 – Parcial  

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb inscripcions i relleus; finestra 
gòtica; porxo porticat; portal adovellat; 
carreus en obertures; mur lliça; i pallissa 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, activitats professionals vinculades a l’habitatge, 

turisme rural, restauració, educació en el lleure vinculat en el 
desenvolupament rural, hoteler,  residències tercera edat i centres 
de rehabilitació. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo excepte la masoveria,cal restauració. 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS, HISTÒRIQUES i PAISATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per deu volums, dos dels quals a protegir: el cos principal, és el 
més antic i més gran, format per vàries etapes data del 1673 i és una gran masia 
amb un annex de 1777, i el cos més petit que és la masoveria, data del 1819. 
Les primeres notícies històriques de la masia sembla ser que daten del segle XIII, 
on es parla de la conducció d’aigua que procedia de Folgueroles. La casa 
conserva el nom i documents des d’aquesta època. Per llaços matrimonials el 
mas Molist de Taradell i el mas Batlle de Breda es refongueren a la propietat. El 
cognom Serrabou prové de la combinació dels cognoms Serra i Bou, els quals es 
van unir l’any 1263 degut a un enllaç matrimonial. 
El cos principal té una planta irregular, consta de planta baixa i dos pisos i té una 
superfície de 680m² per planta. La coberta és a dues vessants, amb el carener 
paral·lel a la façana principal que està orientada a migdia. S’hi observen dues 
vivendes, la de la dreta destinada al majordom i la de l’esquerra als propietaris. 
La primera presenta un gros portal d’entrada amb un escut a la llinda que 
representa el cognom de la casa, dos bous serrant; la segona forma tres pisos 
porticats amb arcs rebaixats. A llevant la casa presenta una façana amb quatre 
balcons, un portal d’entrada i una garita de defensa a l’angle Nord-oest. A la 
part posterior hi ha un ampli jardí amb grans arbres, accessible des del primer pis 
de la casa. Té la tipologia d’una masia del segle XVIII. 
Per altra banda, la masoveria és de planta rectangular, consta de planta baixa i 
dues plantes pis, i amb una superfície d’uns 200m² per planta. La coberta és a 
dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a 
migdia. Totes les finestres estan emmarcades amb carreus, sobre la porta 
principal n’hi ha un amb inscripció FAUSTO SERRABOU HA EDIFICAT AL BOU 1819, 
tot i que en una part s’ha després. Hi ha un annex a la dreta. 
Els materials utilitzats son: morter, pedra picada, fusta i teula.  
Disposa d’un petit bosc i d’arbrat al camí d’accés. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº9 EL BANÚS 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Banús

COORDENADES UTM(ED50): x=443

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: Roure Gros del Banús (F9 del patrimoni 
natural)

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb inscripcions, relleus i 
decoracions conopials; porxo porticat; 
portal adovellat; grans carreus en 
obertu

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, activitats professionals vinculades a l’habitatge, 
turisme rural, restauració, educació en el lleure vinculat en el 
desenvolupament rural, hoteler,  residències tercera edat i centres 
de rehabilitació. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS, HISTÒRIQUES i PAISATGÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ: 

La documentació del mas Banús comença l’any 10
de la família i mas Banús (els documents esmenten sempre la grafia Benuç o Benucci) és de 
l’any 1245. Des de llavors fins ara es poden historiar 26 generacions que per successió normal 
han estat habitant el mas. El 1245 B. D’Angulo i la sseva muller Arsendis estableixen a Andreu 
Benucci en el lloc on hi ha l’actual mas Banús, que formava part d’una gran partida de 
terra nomenada Guardiola (en record d’una antiga fortalesa o guàrdia). Més tard el domini 
alodial del Banús passa al monestir de Sant Pere de Casserres. Durant el despoblament 
produït per la pesta negra de 1348, el mas sobreviu i comença a engrandir
passa a formar part del patrimoni dels Banús al mateix temps que Pere Miquel adquireix, el 
1378, una casa a la ciutat de Vic i compra altres terres de les rodalies. El 1547 el mas es 
fusionà amb el mas Esplugues de Sant Feliu de Planeses. Actualment el mas està habitat pels 
seus hereus els quals porten l’explotació agrícola de la casa. Dates llind
1763 i 1776. Conjunt format per set volums: la masia senyorial amb un annex en planta baixa 
que fa de terrassa al primer pis, la masoveria, la pallissa reconvertida en habitatge, i 
granges. La masia senyorial té planta rectangular, es
carener paral·lel a la façana principal, consta de planta baixa i dues plantes pis amb una 
superfície construïda d’uns 500 m2 per planta. La façana principal està orientada a migdia, i 
té una portalada amb arc de mig punt adovellada amb grans carreus i un porxo porticat 
amb quatre obertures d’arc de mig punt rebaixat adovellat amb pedra motllurada. Gairebé 
totes les obertures estan emmarcades per carreus, molts d’ells amb inscripcions i relleus. La 
masoveria, té planta rectangular i amb una ampliació posterior per llevant, està coberta 
dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia, consta de 
planta baixa i pis i té una superfície d’uns 210m² cada planta. Les obertures estan 
emmarcades amb carreus i algunes amb llindes de fusta. La pallissa reconvertida en 
habitatge, té planta rectangular i està coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la 
façana principal, orientada a ponent, consta de planta baixa i dues plantes pis, amb una 
superfície d’uns 150m² cada planta. També hi ha carreus als brancals de totes les finestres i 
llindes noves de fusta. Els materials utilitzats son: maçoneria, pedra, maó i teula. Té arbrat a 
l’entorn i un roure catalogat, el Roure Gros. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

El Banús 
443.354; y=4.644.946 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 09 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BPU-AEA  

– Parcial  

Roure Gros del Banús (F9 del patrimoni 
natural) 
Llindes amb inscripcions, relleus i 
decoracions conopials; porxo porticat; 
portal adovellat; grans carreus en 
obertures; mur lliça i portal d’accés 

ÚS ACTUAL: Masia 
Residencial, activitats professionals vinculades a l’habitatge, 
turisme rural, restauració, educació en el lleure vinculat en el 

al, hoteler,  residències tercera edat i centres 

 

Cap 

SOCIALS, HISTÒRIQUES i PAISATGÍSTIQUES 

La documentació del mas Banús comença l’any 1030, tot i que la primera menció directe 
de la família i mas Banús (els documents esmenten sempre la grafia Benuç o Benucci) és de 
l’any 1245. Des de llavors fins ara es poden historiar 26 generacions que per successió normal 

245 B. D’Angulo i la sseva muller Arsendis estableixen a Andreu 
Benucci en el lloc on hi ha l’actual mas Banús, que formava part d’una gran partida de 
terra nomenada Guardiola (en record d’una antiga fortalesa o guàrdia). Més tard el domini 

ús passa al monestir de Sant Pere de Casserres. Durant el despoblament 
produït per la pesta negra de 1348, el mas sobreviu i comença a engrandir-se i la Guardiola 
passa a formar part del patrimoni dels Banús al mateix temps que Pere Miquel adquireix, el 

78, una casa a la ciutat de Vic i compra altres terres de les rodalies. El 1547 el mas es 
fusionà amb el mas Esplugues de Sant Feliu de Planeses. Actualment el mas està habitat pels 
seus hereus els quals porten l’explotació agrícola de la casa. Dates llindes: 1773, 1775, 1749, 
1763 i 1776. Conjunt format per set volums: la masia senyorial amb un annex en planta baixa 
que fa de terrassa al primer pis, la masoveria, la pallissa reconvertida en habitatge, i 
granges. La masia senyorial té planta rectangular, està coberta a quatre vessants amb el 
carener paral·lel a la façana principal, consta de planta baixa i dues plantes pis amb una 
superfície construïda d’uns 500 m2 per planta. La façana principal està orientada a migdia, i 

t adovellada amb grans carreus i un porxo porticat 
amb quatre obertures d’arc de mig punt rebaixat adovellat amb pedra motllurada. Gairebé 
totes les obertures estan emmarcades per carreus, molts d’ells amb inscripcions i relleus. La 

ctangular i amb una ampliació posterior per llevant, està coberta 
dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia, consta de 
planta baixa i pis i té una superfície d’uns 210m² cada planta. Les obertures estan 

carreus i algunes amb llindes de fusta. La pallissa reconvertida en 
habitatge, té planta rectangular i està coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la 
façana principal, orientada a ponent, consta de planta baixa i dues plantes pis, amb una 

rfície d’uns 150m² cada planta. També hi ha carreus als brancals de totes les finestres i 
llindes noves de fusta. Els materials utilitzats son: maçoneria, pedra, maó i teula. Té arbrat a 

NTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  19 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº10 TORRENTS 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Torrents

COORDENADES UTM(ED50): x=443

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: llindes amb ins
carreus en obertures; mur tancament 
lliça i portal d’accés

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 
a l’habitatge i turisme rural, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural.

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

L’any 1337 la masia depenia de Sant Llorenç del Munt. A l’antiga masia és on 
últimament hi havia hagut els masovers. A la façana principal hi ha una llinda 
datada al 1783 i un escut de pedra amb un relleu on s’hi distingeix un arbre, un 
àguila i un animal, possiblement un gos, datat al
Teresa de Picó de Saleta i Morgadés”. A
escut datat al 1866 en la qual consta també el cognom de Picó. Aquests senyors 
n’eren els propietaris al segle XIX i varen mantenir una estreta rel
poeta Jacint Verdaguer, el pare del qual havia estat masover de la masia.
Conjunt format per set volums; l’antiga masia
la pallissa, coberts, la hípica i un galliner. 
El volum principal, l’antiga masia, és de planta gairebé quadrada amb una 
superfície total construïda d’uns 550 m², consta de tres pisos i en el superior hi ha 
un porxo. Està orientada a migdia i cobert a dues aigües, amb el carener 
perpendicular a la façana, i juntament amb diversos coberts for
interior tancat, pel qual s’hi accedeix a través de la porta principal, on a la dreta 
hi ha la inscripció “Pueblo de Tavernolas y Cebasonapartido de Vich província 
de Barcelona”. A la façana posterior hi ha annex un porxo en planta baixa.
A l’esquerra hi ha la vivenda actual dels propietaris
superfície construïda total d’uns 270 m², consta de tres pisos i està cobert a dues 
aigües però amb la façana paral·lela al carener. Adossat hi ha un tercer cos, un 
porxo en planta baixa construït recentment.
Al sud-est hi ha també una bonica pallissa molt ben conservada, que encara 
conserva una antiga porta de fusta. 
Els materials utilitzats en els edificis son: pedra, fusta i teula. 
Conjunt envoltat per un ampli jardí i d’un bos

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Torrents 
443.576; y=4.644.606 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 13 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

CIL-ZA  

– Parcial  

llindes amb inscripcions i relleus; grans 
carreus en obertures; mur tancament 
lliça i portal d’accés 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

Molt bo 

Cap 

SOCIALS i HISTÒRIQUES 

Sant Llorenç del Munt. A l’antiga masia és on 
últimament hi havia hagut els masovers. A la façana principal hi ha una llinda 
datada al 1783 i un escut de pedra amb un relleu on s’hi distingeix un arbre, un 
àguila i un animal, possiblement un gos, datat al 1883 amb la inscripció: “Sra. 

A la vivenda dels propietaris, hi ha un 
escut datat al 1866 en la qual consta també el cognom de Picó. Aquests senyors 
n’eren els propietaris al segle XIX i varen mantenir una estreta relació amb el 
poeta Jacint Verdaguer, el pare del qual havia estat masover de la masia. 

ntiga masia, la vivenda actual dels propietaris, 

e planta gairebé quadrada amb una 
superfície total construïda d’uns 550 m², consta de tres pisos i en el superior hi ha 

a migdia i cobert a dues aigües, amb el carener 
perpendicular a la façana, i juntament amb diversos coberts formen un pati 
interior tancat, pel qual s’hi accedeix a través de la porta principal, on a la dreta 
hi ha la inscripció “Pueblo de Tavernolas y Cebasonapartido de Vich província 
de Barcelona”. A la façana posterior hi ha annex un porxo en planta baixa. 

la vivenda actual dels propietaris, adossat alamasia i amb una 
superfície construïda total d’uns 270 m², consta de tres pisos i està cobert a dues 
aigües però amb la façana paral·lela al carener. Adossat hi ha un tercer cos, un 

a baixa construït recentment. 
est hi ha també una bonica pallissa molt ben conservada, que encara 

Els materials utilitzats en els edificis son: pedra, fusta i teula.  
Conjunt envoltat per un ampli jardí i d’un bosc. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  20 

 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº11 LA BAUMA 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: La Bauma

COORDENADES UTM(ED50): x=443.

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 2

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Pica de pedra amb inscripció i 
decoració; porxo porticat; i bauma a la 
qual hi ha adossada la masia

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculade
a l’habitatge i turisme rural, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural.

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Esllavissada i incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per disset volums diferents, tots al voltant del nou habitatge i de 
l’antiga masia, rehabilitada de fa vuit anys i que és on ara viuen els fills dels 
antics propietaris després que aquests es varen construir l’habitatge del cos
Casanova de la Bauma. Les dues masies estan en parcel·les diferents i cada una 
té els seus annexes. 
 
L’antiga masia és de planta gairebé rectangular, està cobert
té el carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud. Co
baixa i dues plantes pis i té una superfície construïda d’uns 140 m2 per planta. 
Posteriorment s’hi ha afegit un annex al sud, de planta baixa i dues plantes pis, i 
fa de porxo cobert en totes les plantes, amb una superfície d’uns 20 m² cada
 
Gairebé totes les obertures son a la façana principal i tenen brancals amb 
carreus i llindes de fusta. A l’esquerre de la porta principal i enganxada a al 
façana, hi ha una bonica pica de pedra amb inscripció 1763, dins d’unes formes 
geomètriques. 
 
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, teula, maó i 
aplacat de pedra. 
 
La casa està situada vora la protecció d’una gran bauma, sota de la qual s’hi 
han afegit diversos coberts, i excepte per l’est, la casa està envoltada d’un
poc dens amb força altura per la banda de la bauma.
 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

BÉNS A PROTEGIR 

La Bauma 
x=443.628; y=4.646.118 

POLÍGON 002; PARCEL·LA 21 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BCIL  

– Parcial  

 

Pica de pedra amb inscripció i 
decoració; porxo porticat; i bauma a la 
qual hi ha adossada la masia 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

 

Esllavissada i incendi 

SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

Conjunt format per disset volums diferents, tots al voltant del nou habitatge i de 
l’antiga masia, rehabilitada de fa vuit anys i que és on ara viuen els fills dels 
antics propietaris després que aquests es varen construir l’habitatge del costat, la 
Casanova de la Bauma. Les dues masies estan en parcel·les diferents i cada una 

és de planta gairebé rectangular, està coberta a dues vessants i 
té el carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud. Consta de planta 
baixa i dues plantes pis i té una superfície construïda d’uns 140 m2 per planta. 
Posteriorment s’hi ha afegit un annex al sud, de planta baixa i dues plantes pis, i 
fa de porxo cobert en totes les plantes, amb una superfície d’uns 20 m² cada un.  

Gairebé totes les obertures son a la façana principal i tenen brancals amb 
carreus i llindes de fusta. A l’esquerre de la porta principal i enganxada a al 
façana, hi ha una bonica pica de pedra amb inscripció 1763, dins d’unes formes 

Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, teula, maó i 

La casa està situada vora la protecció d’una gran bauma, sota de la qual s’hi 
han afegit diversos coberts, i excepte per l’est, la casa està envoltada d’un bosc 
poc dens amb força altura per la banda de la bauma. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  22 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

 

Nº12 EL PENDÍS 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Pendís

COORDENADES UTM(ED50): x=443

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 
a l’habitatge, i turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Segons els antics propietaris, la masia data de l’any 1700.
 
Masia formada per un únic volum de dos nivells, de planta rectangular i coberta 
a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, orientada al s
de planta baixa i primer pis, amb uns 130 m² per planta. El nivell de l’esquerra 
sembla ser el més antic, i el de la dreta s’hauria afegit posteriorment, la meitat 
de la planta primera és un porxo cobert a dues vessants. 
 
La masia està totalment rehabilitada, no s’hi distingeixen gaires elements 
anteriors a la reforma, en aquests moments presenta la majoria d’obertures a la 
façana sud, sota el porxo de la planta primera hi ha dues finestres d’arc de mig 
punt, i a l’esquerra d’aquests hi ha l’accés principal, tot ell sembla emmarcat de 
carreus. Tota la masia està envoltada d’aplacat de pedra i està arrebossada.
 
Segons els propietaris hi ha una trinxera a ponent del mas.
 
Els materials utilitzats en l’edifici son: totxo, aplacat de pedra, fusta i 
 
Darrera mateix de la masia hi ha una gran lleva de roca massissa, típica de la 
zona, i també hi comença un petit bosc de poca densitat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

El Pendís 
x=443.811; y=4.645.768 

POLÍGON 002; PARCEL·LA 29 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

PU  

– Parcial  

 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

 

Molt bo 

ap 

SOCIALS 

Segons els antics propietaris, la masia data de l’any 1700. 

Masia formada per un únic volum de dos nivells, de planta rectangular i coberta 
a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, orientada al sud. Consta 
de planta baixa i primer pis, amb uns 130 m² per planta. El nivell de l’esquerra 
sembla ser el més antic, i el de la dreta s’hauria afegit posteriorment, la meitat 
de la planta primera és un porxo cobert a dues vessants.  

t rehabilitada, no s’hi distingeixen gaires elements 
anteriors a la reforma, en aquests moments presenta la majoria d’obertures a la 
façana sud, sota el porxo de la planta primera hi ha dues finestres d’arc de mig 

és principal, tot ell sembla emmarcat de 
carreus. Tota la masia està envoltada d’aplacat de pedra i està arrebossada. 

Segons els propietaris hi ha una trinxera a ponent del mas. 

Els materials utilitzats en l’edifici son: totxo, aplacat de pedra, fusta i teula. 

Darrera mateix de la masia hi ha una gran lleva de roca massissa, típica de la 
zona, i també hi comença un petit bosc de poca densitat. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  23 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº13 EL ROQUET 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Roquet

COORDENADES UTM(ED50): x=443

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 25

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Finestres amb grans carreus i ampits 
motllurats amb posa torratxes; porxo en 
façana sud

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats profess
a l’habitatge i turisme rural, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural.

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular la masia i bo l’antic corral

SITUACIÓ DE RISC Esllavissada

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per set volums, tres dels quals a preservar: 
actualment viuen els masovers, està format per vàries etapes amb annexes; 
l’antic corral actualment condicionat com a segona
propietaris; i la pallissa.  
El topònim de la masia prové el lloc on es troba ubicada, ja que està construïda 
sota un cingle i aprofitant els rocs que d’aquest s’han desprès. La masia i els seus 
habitants estan esmentats al fogatge de la parròquia i terme de Sant Esteve de 
Tavèrnoles de l’any 1553. Aleshores habitava el mas un tal Terres, segons consta 
a la referència del fogatge: EN TERRES GUI ESTÀ AL MAS ROQUET. La història de 
les cabanes va unida a la del mas. 
L’antiga masia és de planta irregular i amb una superfície construïda total d’uns 
690 m2,presenta tres cossos diferenciats. El de migdia és de planta rectangular 
cobert a una sola vessant, consta de planta baixa i dos pisos, la part esquerra és 
atalussada i presenta diverses finestres amb l’ampit motllurat i un porxo al segon 
pis. La part de ponent està recolzada sobre unes grans roques de gres verd, 
caigudes antigament d’un cingle que està a uns 20 m de la casa. A través d’un 
portal rectangular es dóna accés al primer pis.
est de la cabana oest, el mur nord de la cabana sud i el mur oest de la pròpia 
casa, es forma una lliça enllosada. El portal principal es troba ja a l’altre cos de 
la casa i hi ha dues finestres a cada pis. Sota grans pedre
amb grans lloses. Tant en la part nord com est presenten poques obertures.
L’antic corral reconvertit en habitatge, és
cobert a dues vessants i carener direcció N
m². La part nord s’adapta al cingle de pedra al qu
Al sud hi ha una antiga pallissa de dos pisos, que encara conserva la porta i 
tancament sobre la porta, així com el sostre originals de fusta.
Els materials utilitzats en els edificis son: maçoneria, pedra viva i tàpia que 
denoten les diverses etapes. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composi
No s’admeten ampliacions 

BÉNS A PROTEGIR 

El Roquet 
x=443.943; y=4.645.098 

POLÍGON 002; PARCEL·LA 25 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BPU-AEA  

– Parcial  

Finestres amb grans carreus i ampits 
motllurats amb posa torratxes; porxo en 
façana sud-est; cingle de pedra; pallissa 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

Regular la masia i bo l’antic corral 

Esllavissada 

SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

Conjunt format per set volums, tres dels quals a preservar: l’antiga masia on 
actualment viuen els masovers, està format per vàries etapes amb annexes; 
l’antic corral actualment condicionat com a segona residència d’un fill dels 

El topònim de la masia prové el lloc on es troba ubicada, ja que està construïda 
sota un cingle i aprofitant els rocs que d’aquest s’han desprès. La masia i els seus 

ge de la parròquia i terme de Sant Esteve de 
Tavèrnoles de l’any 1553. Aleshores habitava el mas un tal Terres, segons consta 
a la referència del fogatge: EN TERRES GUI ESTÀ AL MAS ROQUET. La història de 

de planta irregular i amb una superfície construïda total d’uns 
690 m2,presenta tres cossos diferenciats. El de migdia és de planta rectangular 
cobert a una sola vessant, consta de planta baixa i dos pisos, la part esquerra és 

es finestres amb l’ampit motllurat i un porxo al segon 
pis. La part de ponent està recolzada sobre unes grans roques de gres verd, 
caigudes antigament d’un cingle que està a uns 20 m de la casa. A través d’un 
portal rectangular es dóna accés al primer pis. En aquest punt, junt amb el mur 
est de la cabana oest, el mur nord de la cabana sud i el mur oest de la pròpia 
casa, es forma una lliça enllosada. El portal principal es troba ja a l’altre cos de 
la casa i hi ha dues finestres a cada pis. Sota grans pedres hi ha dues corts fetes 
amb grans lloses. Tant en la part nord com est presenten poques obertures. 
L’antic corral reconvertit en habitatge, és de planta baixa i forma irregular, 
cobert a dues vessants i carener direcció N-S, amb superfície construïda d’uns 86 
m². La part nord s’adapta al cingle de pedra al que es troba adossat i fa de mur.  
Al sud hi ha una antiga pallissa de dos pisos, que encara conserva la porta i 
tancament sobre la porta, així com el sostre originals de fusta. 

en els edificis son: maçoneria, pedra viva i tàpia que 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals  cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  26 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

 

Nº14 BENARIGUES Núm. Inventari  31 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Benarigues 
COORDENADES UTM(ED50): x=444.463; y=4.645.306 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 44 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  
CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 – Parcial  

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Dues llindes amb inscripcions o 
decoracions conopials; i grans carreus 
en gairebé totes les obertures 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge i turisme rural, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo excepte l’entorn 

SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

La masia data de l’any 1834 segons un carreu que fa de llinda en la finestra de 
sobre la porta principal. La casa era considerada, segons una marca a la paret, 
una “Casa Cuartel”. 
Masia constituïda per diversos volums: l’antiga masia amb una posterior 
ampliació de dos volums de planta baixa i pis el primer, i planta baixa i terrassa 
el segon; unes granges; i uns coberts agrícoles. 
La masia té una planta rectangular, està coberta a dues vessants i té el carener 
paral·lel a la façana principal, que està orientada a migdia. Consta de planta 
baixa, primer pis i golfes, i té una superfície construïda d’uns 67 m2 per planta.  
Gairebé totes les obertures tenen grans carreus, un dels més destacats és la 
llinda de la porta principal, amb una curiosa manera de marcar-ne la meitat; i 
l’altre té gravada la data de 1834. La resta tenen llindes de fusta i brancals de 
maó.  
De les dues ampliacions de l’habitatge; la primera segueix les mateixes 
alineacions que l’anterior, també amb una planta  rectangular, coberta a dues 
vessants i amb el carener paral·lel a la façana principal, consta de planta baixa i 
primer pis, i té una superfície construïda d’uns 58 m2 per planta. Annexada a 
aquesta hi ha la segona ampliació, que consta de planta baixa d’uns 43 m² i 
està coberta amb una terrassa.  
Els materials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada, fusta i teula. 
La masia és molt a la vora d’un bosc en pendent, al sud de la façana principal. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº15 CAN TON XIC Núm. Inventari  35 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Can Ton Xic 
COORDENADES UTM(ED50): x=444.683; y=4.645.524 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 51 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 – Parcial  

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Dues obertures amb arc de mig punt 
voltades de maons molt ben col·locats; 
pallissa 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge i turisme rural, restauració, hostaleria, i educació en 
el lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Segons els propietaris, data de finals del segle XVIII i principis del XIX. 
Conjunt format per set volums diferents: la masia; la pallissa; i coberts, alguns dels 
quals adossats a la masia. La masia està constituïda per dos volums; el més antic 
és de planta gairebé quadrada, està cobert a dues vessants i té el carener 
perpendicular a la façana principal, orientada al sud. Posteriorment es va fer 
una remunta de la coberta a la part nord, així que actualment la façana nord 
presenta una forma basilical. Consta de planta baixa i una planta pis, excepte 
en la zona de la remunta on hi ha un segon pis, amb una superfície construïda 
d’uns 195m² cada planta i d’uns 35m² el segon pis.  
El segon volum és de planta rectangular, cobert a dues vessants i amb el 
carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud seguint l’alineació de la 
façana del volum més antic. Consta de planta baixa i planta pis i té una 
superfície construïda d’uns 70 m2 per planta.  
La porta principal és al volum més antic, té un arc de mig punt rebaixat i la 
balconera del damunt sense rebaixar, gairebé totes les obertures d’aquests dos 
volums son a la façana principal, disposades de manera gairebé simètrica igual 
en les dues plantes i estan voltades de maons, molt ben col·locats, i amb 
algunes llindes de fusta. 
Hi ha una antiga pallissa amb arc de mig punt, en el qual sembla que s’hi va 
adaptar posteriorment un cavall de fusta per col·locar-hi una porta de fusta 
amb la part superior calada, que encara es conserva.  
Els materials utilitzats en els edificis son: pedra picada, arrebossat, fusta, teula i 
maó. 
La casa està situada al sud sota el turó del Pujol, i està envoltada de camps de 
conreu i d’uns quants arbres situats a cada banda d’un camí per anar als 
camps. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

 

Nº16 PASSARELLA Núm. Inventari  36 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Passarella 
COORDENADES UTM(ED50): x=445.133; y=4.646.293 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 006; PARCEL·LA 2 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  
CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 – Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: llindes amb resta d’inscripció i relleu; 
portal i obertures amb grans carreus 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge i turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Es tracta d’una casa constituïda pel cos original més dues ampliacions posteriors.  
 
El cos original és d’una planta rectangular, una ampliació és a llevant i l’altra al 
nord, i tots tres volums fan una masia de forma rectangular i coberta a dues 
vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. 
Consta de planta baixa i un pis, amb una superfície construïda d’uns 167m² 
cada planta.  
 
A la façana principal i ha la porta principal que és adovellada, a la llinda 
sembla que s’hi distingeix un relleu i una data, però l’erosió del temps ha fet que 
gairebé hagi desaparegut. La resta d’obertures també estan emmarcades de 
pedra, i les del cos original a més tenen els ampits motllurats, el més bonic és el 
de sobre la porta principal, que té a més unes extensions per posar-hi torratxes. 
 
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra calcària i gresos units amb morter de 
fang i de calç, fusta i teula. 
 
La casa és al límit entre la vessant est del meandre de Fussimanya i la pedrera 
de Masies de Roda, presenta un entorn i un jardí abandonats i força 
embardissats. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº17 ELS FOQUERS 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Els Foquers

COORDENADES UTM(ED50): x=444

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llinda amb inscripció 1783; esgrafiat de 
1784; porxo amb pilars de carreus; 
carreus en obertures; rellotge de sol

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, les activitats professionals vinculades a l’habitatge i 
turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Data de l’any 1783, segons una llinda de la façana, tot i que ja consta a l’any 
1500. El topònim prové de l’antiga ocupació dels residents de la casa, els quals 
produïen carbó fent una foguera. No es pot precisar, almenys amb la 
documentació que hi ha, el moment en què el mas Foquers passà a formar part 
del matrimoni dels Banús, però possiblement formava part de l’àmplia partida 
de terra anomenada Guardiola, que pertanyia a la família Angulo. Es pot 
observar a través de les dades constructives que el mas fo
al segle XVIII. 
Conjunt format per varis volums; la masia; un cobert agrícola reconvertit en 
annex a l’habitatge; i altres coberts. 
La masia està constituït per dos volums de diferent nivell. El que podria ser el més 
antic és de planta rectangular, cobert a dues vessants a la part nord i amb el 
carener paral·lel a la façana, situada a llevant. Consta de planta baixa i una 
planta pis, amb una superfície construïda d’uns 170m² cada planta. A la part sud 
es forma un altre cos, que ubica els porxos i és cobert a una sola vessant que 
envia les aigües cap al sud. Consta de planta baixa i d’un porxo en primer pis, 
amb una superfície d’uns 60m² cada planta. 
La façana, orientada a llevant, presenta un portal rectangular datat (1783) i tres 
portes més, totes amb marc de pedra excepte una, que el té de maó. Al primer 
pis s’obren tres finestres amb els ampits motllurats i lloses per a torratxes. Aquesta 
part és arrebossada i hi ha un esgrafiat (1784). A migdia hi ha un clos tancat a la 
planta, pilars quadrangulars als porxos i un rellotge de sol al primer pis. A ponent 
el mur és de tàpia arrebossada i amb petites obertures de pedra. La part de 
ponent és gairebé cega. A aquest cos s’hi adossa un cobert, que en el moment 
de la visita es trobava en construcció. 
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, fusta i teula.
La casa està envoltada de camps de conreu i d’un petit bosc de al voltant de la 
font dels Foquers. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric

BÉNS A PROTEGIR 

Els Foquers 

444.172; y=4.644.495 

ILLA 41460  ; PARCEL·LA 02 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BPU-AEA  

– Parcial 

 

Llinda amb inscripció 1783; esgrafiat de 
1784; porxo amb pilars de carreus; 
carreus en obertures; rellotge de sol 

ÚS ACTUAL: Masia 
les activitats professionals vinculades a l’habitatge i 

 

Cap 

SOCIALS 

Data de l’any 1783, segons una llinda de la façana, tot i que ja consta a l’any 
1500. El topònim prové de l’antiga ocupació dels residents de la casa, els quals 
produïen carbó fent una foguera. No es pot precisar, almenys amb la 

moment en què el mas Foquers passà a formar part 
del matrimoni dels Banús, però possiblement formava part de l’àmplia partida 
de terra anomenada Guardiola, que pertanyia a la família Angulo. Es pot 
observar a través de les dades constructives que el mas fou reformat a ampliat 

Conjunt format per varis volums; la masia; un cobert agrícola reconvertit en 

està constituït per dos volums de diferent nivell. El que podria ser el més 
rectangular, cobert a dues vessants a la part nord i amb el 

carener paral·lel a la façana, situada a llevant. Consta de planta baixa i una 
planta pis, amb una superfície construïda d’uns 170m² cada planta. A la part sud 

s porxos i és cobert a una sola vessant que 
envia les aigües cap al sud. Consta de planta baixa i d’un porxo en primer pis, 
amb una superfície d’uns 60m² cada planta.  
La façana, orientada a llevant, presenta un portal rectangular datat (1783) i tres 

s més, totes amb marc de pedra excepte una, que el té de maó. Al primer 
pis s’obren tres finestres amb els ampits motllurats i lloses per a torratxes. Aquesta 
part és arrebossada i hi ha un esgrafiat (1784). A migdia hi ha un clos tancat a la 

s quadrangulars als porxos i un rellotge de sol al primer pis. A ponent 
el mur és de tàpia arrebossada i amb petites obertures de pedra. La part de 
ponent és gairebé cega. A aquest cos s’hi adossa un cobert, que en el moment 

Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, fusta i teula. 
La casa està envoltada de camps de conreu i d’un petit bosc de al voltant de la 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

lum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  37 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

 

Nº18 EL POU Núm. Inventari  38 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: El Pou 
COORDENADES UTM(ED50): x=444.240; y=4.644.171 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 003; PARCEL·LA 17 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL-ZA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 – Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: llindes amb inscripcions, relleus i 
decoracions; portal adovellat; grans 
carreus en obertures; porxo porticat; 
balcó de fusta; coll de pou; lliça 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, activitats professionals vinculades a l’habitatge, 

turisme rural, restauració, educació en el lleure vinculat en el 
desenvolupament rural, hoteler,  residències tercera edat i centres 
de rehabilitació. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per varis volums i un antic xup per guardar aglans. A l’Arxiu Episcopal de Vic, 
hi ha una menció de l’any 1423 que diu: “Jo, Antònia des Pou, senyora útil del mas des Pou 
(...)”. I segons llindes; Jaume Pou 1773; 1687; 1744; 1761; 1765; pou 1762; la llinda casa dels 
pastors conté el valor 73.La masia està constituïda per sis volums de diferents nivells. Els més 
antics engloben la masia i la masoveria, fan una planta quadrangular, coberta a dues 
vessants i amb el carener perpendicular a la façana, orientada a garbí, al nord hi sobresurt 
una cos torre rectangular de tres plantes cobert a dues vessants. Consta de planta baixa i 
dues plantes pis, amb una superfície construïda d’uns 400m² la planta baixa i d’uns 370 les 
plantes pis. A l’est hi ha un cos rectangular, de dues plantes, on a la primera hi ha un gran 
porxo, està cobert a dues vessants i té una superfícies construïda d’uns 55m². Al sud-est hi ha 
dos cossos; adossat al principal hi ha un annex a l’habitatge cobert a tres vessants, d’uns 
50m²; i a continuació i enganxat a la tanca un cos torre quadrat, de dues plantes i amb 
coberta plana, d’uns 30m². La façana principal és arrebossada, presenta una portalada 
adovellada amb arc de mig punt, on resten relleus del que sembla un escut a la dovella, hi 
ha diverses finestres, totes amb marc de pedra i la majoria amb inscripcions o relleus amb 
formes conopials i cares humanes. També hi ha un balcó amb tota l’estructura de fusta 
original i a continuació el porxo, amb pilars quadrangulars de maçoneria i barana antiga de 
fusta. La resta de façanes son de pedra excepte la posterior del cos A, totes les finestres 
estan emmarcades de carreus i disposen d’unes reixes imitant l’estil d’una reixa gòtica 
original que es troba a la façana NE de la torre NE. Al nord hi ha una terrassa amb un bonic 
coll de pou amb inscripció 1762. L’antic habitatge dels pastors, és de planta rectangular i 
està cobert a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada 
a llevant. S’ha anat ampliant fins tres plantes, i s’hi veuen clarament les pendents de les dues 
cobertes anteriors, té una superfície construïda d’uns 35m² per planta. El portal principal és 
rectangular i dona accés a través de la planta primera, la planta baixa queda situada en 
un nivell inferior, i a la llinda hi ha les restes d’una inscripció i s’hi llegeix 73, hi ha diverses 
finestres emmarcades de carreus. Els materials en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, 
fusta i teula. La casa està envoltada d’un enllosat que s’està rehabilitant, disposa d’una 
gran horta emmurallada i més lluny camps de conreu i bosc. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº19 EL COMPÒSIT 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Compòsit

COORDENADES UTM(ED50): x= 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍ

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni a

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llinda amb inscripció; i obertures 
voltades amb maó molt ben col·locat

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural, restauració, 
lleure vinculat en el desenvolupament rural

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Data de l’any 1773 segons inscripció en el carreu de sobre la porta principal.
Conjunt format per varis volums; la masia; un cobert agrícola reconvertit en 
annex a l’habitatge; el garatge; coberts i granges; la masoveria; i el garatge de 
la masoveria. 
Masia formada per tres volums diferents: 
volums a diferent nivell amb dos annexos adossats. El cos més antic és el de més 
alçada, té planta rectangular i està cobert a dues aigües amb el carener 
paral·lel a la façana principal, que està orientada a llevant. Té una planta 
rectangular i originalment tenia planta baixa i una planta pis, i posteriorment s’hi 
devia afegir el segon pis, amb una superfície construïda d’uns 85m² cada planta. 
Aquest volum té dos annexes, un a la façana posterior de porxo en planta baixa 
i ampliació d’habitatge en les dues plantes pis; i l’altre a la dreta de planta 
baixa, que fa de garatge. El cos més recent 
rectangular i cobert a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana 
principal, orientada i seguint les mateixes característiques que l’anterior, a 
llevant. Consta de planta baixa i planta pis, amb una superfície construïda d’
70m² per planta.  
A la planta baixa del cos més antic, hi ha centrada la porta principal, que està 
coberta per una petita teulada feta amb teula àrab. Al costat d’aquesta porta 
feta de rajoletes, hi ha el nom antic de la masia “Can Pericas”. Les tres o
del primer pis del cos més antic son amb grans carreus, i sobre la llinda de la 
porta principal hi ha la inscripció 1773. Les altres obertures de la planta baixa i el 
primer pis dels dos volums estan voltades de maons, molt ben col·locats. 
Els materials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada, maons, fusta i 
teula. 
La masia disposa d’un jardí molt ben cuidat i 
conreu i boscos. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

El Compòsit 
 444.727; y= 4.644.096 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 33 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BCIL  

– Parcial 

 

Llinda amb inscripció; i obertures 
voltades amb maó molt ben col·locat 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, hostaleria i educació en el 
lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

Molt bo 

Cap 

SOCIALS 

Data de l’any 1773 segons inscripció en el carreu de sobre la porta principal. 
Conjunt format per varis volums; la masia; un cobert agrícola reconvertit en 

tatge; el garatge; coberts i granges; la masoveria; i el garatge de 

Masia formada per tres volums diferents: el que és l’habitatge, consta de dos 
volums a diferent nivell amb dos annexos adossats. El cos més antic és el de més 

ta rectangular i està cobert a dues aigües amb el carener 
paral·lel a la façana principal, que està orientada a llevant. Té una planta 
rectangular i originalment tenia planta baixa i una planta pis, i posteriorment s’hi 

uperfície construïda d’uns 85m² cada planta. 
Aquest volum té dos annexes, un a la façana posterior de porxo en planta baixa 
i ampliació d’habitatge en les dues plantes pis; i l’altre a la dreta de planta 
baixa, que fa de garatge. El cos més recent d’aquest volum també és de planta 
rectangular i cobert a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana 
principal, orientada i seguint les mateixes característiques que l’anterior, a 
llevant. Consta de planta baixa i planta pis, amb una superfície construïda d’uns 

A la planta baixa del cos més antic, hi ha centrada la porta principal, que està 
coberta per una petita teulada feta amb teula àrab. Al costat d’aquesta porta 
feta de rajoletes, hi ha el nom antic de la masia “Can Pericas”. Les tres obertures 
del primer pis del cos més antic son amb grans carreus, i sobre la llinda de la 
porta principal hi ha la inscripció 1773. Les altres obertures de la planta baixa i el 
primer pis dels dos volums estan voltades de maons, molt ben col·locats.  

terials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada, maons, fusta i 

disposa d’un jardí molt ben cuidat i està envoltada de camps de 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

el Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  39 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº20 ROC DEL LLUM 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Roc del Llum

COORDENADES UTM(ED50): x= 444.

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 003; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: La cabana del Roc del Llum
Nivell de protecció 2 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: El roc que aguanta el llum del qual la 
masia ha pres el nom

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural, restauració, 
lleure vinculat en el desenvolupament rural

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Masia també anomenada la”Baga”, que prengué el topònim de Roc de Llum degut al roc 
que aguantava el llum que servia per a il·luminar el camí dels vianants que anaven cap al 
Castell de Savassona. La masia es troba al Sud
fosca, lloc que molt sovint era triat pels bandolers per a escometre
Durant la industrialització també il·luminava als obrers, especialment dones, que anaven a 
treballar prop de la conca del Ter. Fa uns 20 anys qua
Roc es traslladà uns metres més amunt, a fi de conservar el record d’aquest bell element, 
s’hi ha penjat un llum elèctric. Aquest conjunt està format per varis volums; la masia; la 
Cabana del Roc del Llum, un cos adossat, probablement una antiga cort; i coberts adossats 
a la cabana. 
La masia està constituïda per dos volums; el cos principal i el més antic és l’antiga masia, de 
planta rectangular, cobert a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana 
principal, orientada al sud-oest. Consta de planta baixa i una planta pis, amb una superfície 
construïda d’uns 205m² per planta. Al nord-est s’hi adossa el que sembla un antiga cort, 
posterior a la masia, està coberta a una vessant, abocant l’aigua a la façana no
Consta de planta baixa i té una superfície d’uns 85m². Al sud també s’hi adossa un pou.A la 
façana principal, en planta baixa s’hi obre un portal amb arc de mig punt molt rebaixat, 
amb brancals de carreus i llinda de maons arrebossats, i dues fines
primer pis dues finestres i un porxo d’arc rebaixat. Gairebé totes la resta d’obertures estan 
voltades amb maons. 
La Cabana del Roc del Llum originalment era d’una planta, amb teulada a dues vessants i 
el carener perpendicular a la façana. La porta de grans dimensions amb la llinda de fusta, 
estava centrada en relació al carener. Posteriorment s’hi ha adossat dos coberts, un per 
banda. L’estat de conservació és regular. 
Els materials utilitzats en els edificis son: maçoneria, fusta i t
peu de la carretera BV-5213, envoltades d’un bosc espès amb força pendent de sud
nord-oest. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Roc del Llum 
x= 444.952; y= 4.645.092 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BCIL  

– Parcial 

La cabana del Roc del Llum 
Nivell de protecció 2 - Conservació 

El roc que aguanta el llum del qual la 
masia ha pres el nom 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, hostaleria i educació en el 
lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

 

Incendi 

SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

Masia també anomenada la”Baga”, que prengué el topònim de Roc de Llum degut al roc 
que aguantava el llum que servia per a il·luminar el camí dels vianants que anaven cap al 
Castell de Savassona. La masia es troba al Sud-oest del Castell, en una raconada molt 
fosca, lloc que molt sovint era triat pels bandolers per a escometre-hi els traginers i viatjants. 
Durant la industrialització també il·luminava als obrers, especialment dones, que anaven a 
treballar prop de la conca del Ter. Fa uns 20 anys quan es va construir la ctra. BV-5216, el 
Roc es traslladà uns metres més amunt, a fi de conservar el record d’aquest bell element, 
s’hi ha penjat un llum elèctric. Aquest conjunt està format per varis volums; la masia; la 

sat, probablement una antiga cort; i coberts adossats 

La masia està constituïda per dos volums; el cos principal i el més antic és l’antiga masia, de 
planta rectangular, cobert a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana 

oest. Consta de planta baixa i una planta pis, amb una superfície 
est s’hi adossa el que sembla un antiga cort, 

posterior a la masia, està coberta a una vessant, abocant l’aigua a la façana nord-est. 
Consta de planta baixa i té una superfície d’uns 85m². Al sud també s’hi adossa un pou.A la 
façana principal, en planta baixa s’hi obre un portal amb arc de mig punt molt rebaixat, 
amb brancals de carreus i llinda de maons arrebossats, i dues finestres a cada banda; al 
primer pis dues finestres i un porxo d’arc rebaixat. Gairebé totes la resta d’obertures estan 

La Cabana del Roc del Llum originalment era d’una planta, amb teulada a dues vessants i 
çana. La porta de grans dimensions amb la llinda de fusta, 

estava centrada en relació al carener. Posteriorment s’hi ha adossat dos coberts, un per 

Els materials utilitzats en els edificis son: maçoneria, fusta i teula.La masia i la Cabana son a 
5213, envoltades d’un bosc espès amb força pendent de sud-est a  

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
ntenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  40 

 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº21 EL CASTELL DE SAVASSONA, 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Castell de Savassona

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: �
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIN

BCIN Monument històric // 1612
5732 // Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 –Integral

ALTRES PROTECCIONS: AEA À
conjunt format pel Castell de Savassona, 
Masoveria de Savassona
savassona
24)

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Per les característiques que configuren el 
conjunt, caldrà r
valorarà

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Castell ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades a 
l’habitatge, turisme rural, restauració, hostaleria i educació en el lleure 
vinculat en el desenvolupament rural, hoteler,  residències tercera edat i 
centres de rehabilitació. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Acceptable.

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS, HI

DESCRIPCIÓ: 
El Castell de Savassona, existia ja l’any 890, sota  el domini dels bescomptes d’Osona i regit per una 
família de cavallers, els Savassona. Al segle XII, seguia sota el domini d’aquesta família, del darrer 
membre sabem que fou Canonge a Vic. Sense descendència directa foren venudes castell i 
senyoria a Ramon de Vilanova, castlà del Brull. Al segle XIV, el castell passà a la jurisdicció del 
Bernat de Cabrera, primer compte d’Osona. Als fogatges de 1553, s’anomena 
militar, senyor del Castell i terme. Del 1650 al 1826, foren senyors del Castell la família Ferrer. Els 
propietaris actuals el varen comprar el 1913.Castell format per tres elements a protegir: el Castell, la 
Torre de Defensa i la Capella del Castell, situats en un cim estratègic, a 611m d’altitud i un entorn 
arbrat. Té una bona panoràmica de la plana de Vic. Els materials en la construcció son: maçoneria 
amb arrebossat damunt, amb elements de ressalt de pedra vista, fusta i teules. El Ca
planta irregular, predominen tres cobertes rectangulars a dues vessants, amb el carener paral·lel a 
les façanes, la principal orientada a migdia. És de planta baixa i dues plantes pis, amb una 
sup.constr. d’uns 430m² cada planta. La façana pri
àbacs que sostenen una amplia balconada que ocupa tot el primer pis. Al segon pis, damunt del 
portal hi ha un  escut i un medalló a més de diverses finestres. Per llevant està assentat damunt la 
roca viva . A ponent el mur està sostingut per un contrafort on s’hi obren unes galeries d’arc  
rebaixat amb  tres arcades sostingudes per pilars, el mur descansa sobre un precipici d’uns 20m. A 
tramuntana sobresurt un cos quadrat al qual s’hi adossa una torre amb merlet
geminades, d’arc deprimit convex. La Torre de Defensa tenia l’ús defensiu 
situada a l’angle Nord de la muralla, és de forma arrodonida i amb accés a través d’una escala de 
cargol de pedra, que arrenca de la part dreta d’una gran arcada formada per dovelles que 
abriguen un portal rectangular a la planta i una finestra gairebé quadrada al damunt, l’interior és 
cobert per una volta de canó acabada en forma semiesfèrica. Al primer pis s’hi obren tres finestres, 
a nord, est i oest, i al sud s’obrien diverses espitlleres avui tapiades. La torre és coberta a una 
vessant que aboca al sud. El castell conserva part de la muralla i els merlets al sector de ponent. 
Malgrat les transformacions sofertes per l’edificació i més tard l’
tropes franceses, aquesta torre i part de la muralla son testimoni de l’antic caràcter defensiu del 
castell. Construïda amb maçoneria l’estat de conservació és regular. La Capella del Castell de 
Savassona, tenia i té l’ús de culte-capella-castell. Està adossada al mur de migdia de la façana del 
castell, de planta rectangular i d’una sola nau. La façana es troba orientada a llevant i presenta un 
portal rectangular al qual s’accedeix a través d’uns graons. Damunt el portal hi
finestra amb un escut a sobre, el capcer és triangulari coronat per un campanaret d’espadanya 
d’una sola finestra i sense campana. El mur de migdia té una única obertura i s’hi adossa una 
edificació pligonal amb un portal d’arc rebaixat que du
duu la data 1640. Construïda amb maçoneria, arrebossada i pintada, l’estat de conservació és 
regular.  

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i
d’ordenació hauran de ser exposades i regulades mitjançant el desenvolupament d’un Pla 
Especial específic. Qualsevol intervenció que es pretengui realitzar ha d’ésser autoritzada pel 
Departament de Cultura. L’autorització d’aquestes és competència de la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

21 EL CASTELL DE SAVASSONA, (Torre de Defensa i Capella)

El Castell de Savassona 
445.194; y=4.645.336 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

� 
ENTORN A PROTEGIR: 

ELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BCIN  

BCIN Monument històric // 1612-MH / R-I-51-
5732 // Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949 

Integral 

AEA Àrea d’expectativa arqueològica, pel 
conjunt format pel Castell de Savassona, 
Masoveria de Savassona (F 22), Rectoria de 
savassona (F 23) i Sant Pere de Savassona. (F 

 
Per les característiques que configuren el 
conjunt, caldrà redactar un Pla Especial que 
valorarà-regularà els diversos edificis 

 

ÚS ACTUAL: Habitatge 
Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades a 

uració, hostaleria i educació en el lleure 
vinculat en el desenvolupament rural, hoteler,  residències tercera edat i 

Acceptable. 

Incendi 

SOCIALS, HISTÒRIQUES i PAISSATGÍSTIQUES 

El Castell de Savassona, existia ja l’any 890, sota  el domini dels bescomptes d’Osona i regit per una 
família de cavallers, els Savassona. Al segle XII, seguia sota el domini d’aquesta família, del darrer 

e sabem que fou Canonge a Vic. Sense descendència directa foren venudes castell i 
senyoria a Ramon de Vilanova, castlà del Brull. Al segle XIV, el castell passà a la jurisdicció del 
Bernat de Cabrera, primer compte d’Osona. Als fogatges de 1553, s’anomena a Mn. Antoni Vila, 
militar, senyor del Castell i terme. Del 1650 al 1826, foren senyors del Castell la família Ferrer. Els 
propietaris actuals el varen comprar el 1913.Castell format per tres elements a protegir: el Castell, la 

a del Castell, situats en un cim estratègic, a 611m d’altitud i un entorn 
arbrat. Té una bona panoràmica de la plana de Vic. Els materials en la construcció son: maçoneria 
amb arrebossat damunt, amb elements de ressalt de pedra vista, fusta i teules. El Castell té una 
planta irregular, predominen tres cobertes rectangulars a dues vessants, amb el carener paral·lel a 
les façanes, la principal orientada a migdia. És de planta baixa i dues plantes pis, amb una 
sup.constr. d’uns 430m² cada planta. La façana principal té un portal adovellat mutilat per uns 
àbacs que sostenen una amplia balconada que ocupa tot el primer pis. Al segon pis, damunt del 
portal hi ha un  escut i un medalló a més de diverses finestres. Per llevant està assentat damunt la 

onent el mur està sostingut per un contrafort on s’hi obren unes galeries d’arc  
rebaixat amb  tres arcades sostingudes per pilars, el mur descansa sobre un precipici d’uns 20m. A 
tramuntana sobresurt un cos quadrat al qual s’hi adossa una torre amb merlets i finestres 
geminades, d’arc deprimit convex. La Torre de Defensa tenia l’ús defensiu – torre de defensa. Està 
situada a l’angle Nord de la muralla, és de forma arrodonida i amb accés a través d’una escala de 

d’una gran arcada formada per dovelles que 
abriguen un portal rectangular a la planta i una finestra gairebé quadrada al damunt, l’interior és 
cobert per una volta de canó acabada en forma semiesfèrica. Al primer pis s’hi obren tres finestres, 

i oest, i al sud s’obrien diverses espitlleres avui tapiades. La torre és coberta a una 
vessant que aboca al sud. El castell conserva part de la muralla i els merlets al sector de ponent. 
Malgrat les transformacions sofertes per l’edificació i més tard l’enderrocament del castell per les 
tropes franceses, aquesta torre i part de la muralla son testimoni de l’antic caràcter defensiu del 
castell. Construïda amb maçoneria l’estat de conservació és regular. La Capella del Castell de 

castell. Està adossada al mur de migdia de la façana del 
castell, de planta rectangular i d’una sola nau. La façana es troba orientada a llevant i presenta un 
portal rectangular al qual s’accedeix a través d’uns graons. Damunt el portal hi ha una gran 
finestra amb un escut a sobre, el capcer és triangulari coronat per un campanaret d’espadanya 
d’una sola finestra i sense campana. El mur de migdia té una única obertura i s’hi adossa una 
edificació pligonal amb un portal d’arc rebaixat que duu la data 1903. L’escut damunt la finestra 
duu la data 1640. Construïda amb maçoneria, arrebossada i pintada, l’estat de conservació és 

 
 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals les possibles condicions 
d’ordenació hauran de ser exposades i regulades mitjançant el desenvolupament d’un Pla 
Especial específic. Qualsevol intervenció que es pretengui realitzar ha d’ésser autoritzada pel 

ació d’aquestes és competència de la Comissió Territorial del 

(Torre de Defensa i Capella) Núm. Inventari  41 

 

 

 
 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº22 MASOVERIA DE SAVASSONA
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Castell de Savassona

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Pat

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: AEA Àrea d’expectativa arqueològica, pel 
conjunt format pel Castell de Savassona, (F 
21) Masoveria de Savassona, Rectoria de 
savass
(F 24

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb inscripcions i relleus; grans 
carreus en obertures
Per les característiques que configuren el 
conjunt, caldrà redactar un Pla Especial 
que valorarà

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les 
a l’habitatge, turisme rural, restauració, 
lleure vinculat en el desenvolupa

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

La història de la masoveria va unida a la del Castell de Savassona, terme del 
qual es tenen notícies ja al segle IX. El Castell ha perdut ja la imatge de fortalesa 
puix que fou convertit en residència dels barons de Savassona i àmpliament 
modificat als segles XVI i XVIII. Segons les dades constructives de la masoveria, es 
degué construir al segle XVIII en temps de Ferrer Bross
seu escut i retrat a la façana del Castell. En època napoleònica el castell fou 
incendiat i la masoveria malmesa, per tant hi varen haver unes reformes 
posteriors que donaren la fesomia actual a les edificacions. Dades construct
portal nord, 1701; portal oest, 1716; i portal i finestra est, 1714.
La masoveria es troba assentada sobre el desnivell del terreny en direcció 
oest/est. És de planta originalment rectangular amb dos cossos a diferent 
alçada, està coberta a dues vessants el cos més alt i a una vessant el més baix, 
amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Consta de 
planta baixa i una planta pis amb una superfície construïda d’uns 260m² a cada 
planta. 
La façana sud té el portal principal, és rectangular i dona accés al primer pis, hi 
ha diverses finestres amb ampits. A sobre hi ha una lliça de pedra amb un mur 
que la tanca, i s’uneix a la façana de llevant, que té un portal d’arc
que dona accés a les dependències agrícoles de pedra, i 
del castell. 
És construïda amb maçoneria, pedra vista i alguns sectors estan arrebossats, 
coberta amb teules i bigues de fusta. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

22 MASOVERIA DE SAVASSONA 

El Castell de Savassona 
445.222; y=4.645.363 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic   

 BCIL  

–Parcial 

AEA Àrea d’expectativa arqueològica, pel 
conjunt format pel Castell de Savassona, (F 
21) Masoveria de Savassona, Rectoria de 
savassona (F 23) i Sant Pere de Savassona. 
(F 24) 
Llindes amb inscripcions i relleus; grans 
carreus en obertures 
Per les característiques que configuren el 
conjunt, caldrà redactar un Pla Especial 
que valorarà-regularà els diversos edificis 

 

 ÚS ACTUAL: Masia 
i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, hostaleria i educació en el 
lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

Regular 

Incendi 

SOCIALS 

La història de la masoveria va unida a la del Castell de Savassona, terme del 
tell ha perdut ja la imatge de fortalesa 

puix que fou convertit en residència dels barons de Savassona i àmpliament 
dades constructives de la masoveria, es 

degué construir al segle XVIII en temps de Ferrer Brossa, el qual feu col·locar el 
seu escut i retrat a la façana del Castell. En època napoleònica el castell fou 
incendiat i la masoveria malmesa, per tant hi varen haver unes reformes 
posteriors que donaren la fesomia actual a les edificacions. Dades constructives; 
portal nord, 1701; portal oest, 1716; i portal i finestra est, 1714. 
La masoveria es troba assentada sobre el desnivell del terreny en direcció 
oest/est. És de planta originalment rectangular amb dos cossos a diferent 

ants el cos més alt i a una vessant el més baix, 
amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Consta de 
planta baixa i una planta pis amb una superfície construïda d’uns 260m² a cada 

ectangular i dona accés al primer pis, hi 
ha diverses finestres amb ampits. A sobre hi ha una lliça de pedra amb un mur 
que la tanca, i s’uneix a la façana de llevant, que té un portal d’arc rebaixat 
que dona accés a les dependències agrícoles de pedra, i que s’uneixen als murs 

És construïda amb maçoneria, pedra vista i alguns sectors estan arrebossats, 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES  

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  41 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº23 RECTORIA Núm. Inventari  41 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: El Castell de Savassona 
COORDENADES UTM(ED50): x=445.287; y=4.645.363 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –Parcial 
ALTRES PROTECCIONS: AEA Àrea d’expectativa arqueològica, pel 

conjunt format pel Castell de Savassona, (F 
21) Masoveria de Savassona (F22), Rectoria 
de savassona i Sant Pere de Savassona. (F 
24) 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Per les característiques que configuren el 
conjunt, caldrà redactar un Pla Especial 
que valorarà-regularà els diversos edificis 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ  

ÚS ORIGINAL: Rectoria ÚS ACTUAL: Deshabitada 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, hostaleria i educació en el 
lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Edifici d’escàs valor arquitectònic però el seu interès rau en que forma part d’un 
bell conjunt format per l’església romànica de Sant Pere de Savassona, la 
masoveria i el Castell de Savassona, lloc documentat ja en el primer mil·lenni. 
L’últim ús que ha tingut és el de casa de colònies durant l’estiu i èpoques de 
vacances, i d’això ja fa anys perquè el seu estat de conservació és força dolent. 
 
La Rectoria té una planta rectangular i està coberta a dues vessants,amb el 
carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Es troba assentada 
sobre el desnivell del terreny en direcció oest/est. És de planta baixa i un pis amb 
una superfície construïda d’uns 115m² cada planta.  
 
La façana sud presenta un portal rectangular i dues finestres, al primer pis hi ha 
tres balconets amb baranes de pedra. A llevant s’hi obre una finestra, a 
tramuntana hi ha diverses obertures i a ponent s’hi adossa un cos mig 
enderrocat. 
 
Està construïda amb maçoneria, arrebossada i pintada, i coberta amb teules i 
bigues de fusta. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES  

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº24 SANT PERE DE SAVASSONA
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Castell de Savassona

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 –

ALTRES PROTECCIONS: AEA Àrea d’expectativa arqueològica, pel 
conjunt format pel Castell de Sav
21) Masoveria de Savassona (F22), Rectoria 
de savassona (F23) i Sant Pere de 
Savassona.

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Pica baptismal.
Per les característiques que configuren el 
conjunt, caldrà redactar un Pla Especial 
que valorarà

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Culte - parròquia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Culte – parròquia 

 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES, PAISATGÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ: 

L’església es troba construïda al peu del Castell de Savassona, a uns 611m d’altitud, i té una 
estètica semblant a les de les rodalies que devien ser construïdes pels mateixos mestres, com 
Sant Feliuet, Sant Esteve de Tavèrnoles, Santa Margar
devia estar enllestida vers el 1069, en rebre un llegat destinat a la seva dedicació que 
s’efectuà el 1078. El bisbe de Vic cedí la capella a R. Folc, el qual la va posseir fins el 1086, 
quan morí en mans dels sarraïns. Aleshores l’església passà a mans de la canònica vigatana. 
L’església és sufragània de Sant Esteve de Tavèrnoles.
Església de planta de nau única coberta amb volta de canó. L’absis és semicircular i 
decorat amb cinc fornícules on en tres de les quals s’h
aguanta la volta que cobreix la nau, als peus hi ha el cor. Exteriorment presenta 
decoracions faixades amb lesenes i arcuacions de tres i quatre arquets que abans es 
trobaven a sota el voladís, però d’ençà de l’alç
façana és decorada amb arcuacions rampants, hi ha un òcul central i un portal adovellat.El 
capcer és decorat per un campanaret d’espadanya amb dues obertures d’arc de mig 
punt. L’absis també té decoracions llombardes amb
ha un petit cementiri.  
Està construïda amb maçoneria, pedra vista i coberta amb lloses de pedra i teules.
La pica baptismal es troba damunt d’un peu rodó amb motllures, i s’eleva un pilar 
quadrangular amb estries longitudinals, damunt del qual s’assenta una copa molt petita, 
buidada d’una pedra massissa i decorada. Exteriorment i a la part més estreta de la copa, 
s’hi descriuen unes formes geomètriques entrellaçades semblants a espigues capicuades, a 
la part més ample el cercle és tallat formant escaire i descrivint un cos ortogonal. Tant el 
pilar com la copa, han estat trencats i més tard afegits d’una manera molt barroera, cosa 
que desmereix el valor de la peça. La pica és de pedra picada, de color grisós, i el se
de conservació no és gaire bo. La història d’aquesta pica va lligada a la de l’esgésia, la 
qual fou construïda vers l’any 1069. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric

  

BÉNS A PROTEGIR 

24 SANT PERE DE SAVASSONA 

El Castell de Savassona 
445.270; y=4.645.379 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

CIL  

–Parcial 

AEA Àrea d’expectativa arqueològica, pel 
conjunt format pel Castell de Savassona, (F 
21) Masoveria de Savassona (F22), Rectoria 
de savassona (F23) i Sant Pere de 
Savassona. 
Pica baptismal. 
Per les característiques que configuren el 
conjunt, caldrà redactar un Pla Especial 
que valorarà-regularà els diversos edificis 

ÚS ACTUAL: Culte - parròquia 

 

Incendi 

HISTÒRIQUES, PAISATGÍSTIQUES 

L’església es troba construïda al peu del Castell de Savassona, a uns 611m d’altitud, i té una 
estètica semblant a les de les rodalies que devien ser construïdes pels mateixos mestres, com 
Sant Feliuet, Sant Esteve de Tavèrnoles, Santa Margarida d’Ardola, Casserres...etc. L’obra 
devia estar enllestida vers el 1069, en rebre un llegat destinat a la seva dedicació que 
s’efectuà el 1078. El bisbe de Vic cedí la capella a R. Folc, el qual la va posseir fins el 1086, 

. Aleshores l’església passà a mans de la canònica vigatana. 
L’església és sufragània de Sant Esteve de Tavèrnoles. 
Església de planta de nau única coberta amb volta de canó. L’absis és semicircular i 
decorat amb cinc fornícules on en tres de les quals s’hi obren finestres. Hi ha un arc toral que 
aguanta la volta que cobreix la nau, als peus hi ha el cor. Exteriorment presenta 
decoracions faixades amb lesenes i arcuacions de tres i quatre arquets que abans es 
trobaven a sota el voladís, però d’ençà de l’alçament de la nau queden a mig mur.La 
façana és decorada amb arcuacions rampants, hi ha un òcul central i un portal adovellat.El 
capcer és decorat per un campanaret d’espadanya amb dues obertures d’arc de mig 
punt. L’absis també té decoracions llombardes amb arquets en sèries de quatre. A migdia hi 

Està construïda amb maçoneria, pedra vista i coberta amb lloses de pedra i teules. 
La pica baptismal es troba damunt d’un peu rodó amb motllures, i s’eleva un pilar 

longitudinals, damunt del qual s’assenta una copa molt petita, 
buidada d’una pedra massissa i decorada. Exteriorment i a la part més estreta de la copa, 
s’hi descriuen unes formes geomètriques entrellaçades semblants a espigues capicuades, a 

ple el cercle és tallat formant escaire i descrivint un cos ortogonal. Tant el 
pilar com la copa, han estat trencats i més tard afegits d’una manera molt barroera, cosa 
que desmereix el valor de la peça. La pica és de pedra picada, de color grisós, i el seu estat 
de conservació no és gaire bo. La història d’aquesta pica va lligada a la de l’esgésia, la 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

al mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

Núm. Inventari  41 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº25 SANT FELIUET DE SAVASSONA
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Sant Feliuet de Savassona

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23b Àrea d’Es

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  2- Conservació

ALTRES PROTECCIONS: Forma part del “Conjun
Pla de Savassona” inclòs en la fitxa 
patrimoni arqueològic, com a zona 
arqueològica

ELEMENTS SIGNIFICATIUS:  

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Culte –ermita ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Culte – ermita 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES, PAISATGÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ: 

Ermita situada sobre un turó i a frec del precipici que cau fins al meandre del Ter, a la que 
s’accedeix per un camí que és una escala tallada a la roca. L’accés és dificultós per la forta 
pujada. Front l’ermita hi ha el Castell de Savassona.
L'església es va erigir amb motiu de la repoblació en un indret on hi ha indicis d'una 
població molt antiga. Aquest lloc comença a prendre una personalitat més acusada des 
que es desprèn del Castell de Sant Llorenç, que abastava un ampli territori. Hi ha poques 
notícies històriques que facin referència a la capella. La més antiga és de 1037, quan un tal 
Guifred fa donació d'unes terres dins la parròquia de Sant Pere de Savassona i diversos 
instruments a la casa de Sant Felio, més tard fou anomenada Sant Felio de Roca segons 
apareix en un document de l'any 1302 en el que Pere Torrent rector de Savassona destina 
uns diners al culte de la capella. Així a partir de l'edificació d'abans del romànic (absis), al 
segle XI es degué refer la nau a fi de fer-la més sòlida. Al segle XVI es va reformar i s'hi va 
construir el portal de ponent i el de migdia va quedar temporalment an
estat restaurada pel Centre Excursionista de Vic que li ha retornat la fesomia primitiva.
És una església d'una sola nau, orientada de llevant a ponent i amb l'absis rectangular. La 
nau fa aproximadament 9 x 3 m, està formada per un cos
capçalera amb volta de pedra i arc ultrapassat) i una part romànica (la nau on hi ha la 
porta principal que mira a migdia). La façana amb un petit òcul en forma de creu i el 
capcer coronat per un campanar d’espadanya, for
que actualment no contenen les campanes, té la porta adintellada amb un arc escarser. A 
la actualment paret lateral encarada al sud, hi ha una porta que és arquejada i a la part 
interior adintellada. La part més antiga està feta amb pedres sense polir, tallades a la 
pedrera i cobertes de lloses. La resta, més nova, feta ja amb més cura, son murs tancats 
amb volta de canó que potser substituïen a una coberta de fusta sobre pares de tàpia. Del 
segle XVI és ‘estrella salomònica a la clau central de la porta principal.
A la part nord-est de l’església hi ha un conjunt de tombes antropomorfes.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric

 

BÉNS A PROTEGIR 

25 SANT FELIUET DE SAVASSONA 

Sant Feliuet de Savassona 
445.445; y=4.645.683 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 4 
SNU, Zona 23b Àrea d’Especial Interès  

NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

BCIL  

Conservació 

Forma part del “Conjunt de Sant Feliuet i 
Pla de Savassona” inclòs en la fitxa 1 del 
patrimoni arqueològic, com a zona 
arqueològica, amb protecció 1 - Integral 

ÚS ACTUAL: Culte – ermita 

 

Incendi 

HISTÒRIQUES, PAISATGÍSTIQUES 

Ermita situada sobre un turó i a frec del precipici que cau fins al meandre del Ter, a la que 
deix per un camí que és una escala tallada a la roca. L’accés és dificultós per la forta 

pujada. Front l’ermita hi ha el Castell de Savassona. 
L'església es va erigir amb motiu de la repoblació en un indret on hi ha indicis d'una 

st lloc comença a prendre una personalitat més acusada des 
que es desprèn del Castell de Sant Llorenç, que abastava un ampli territori. Hi ha poques 
notícies històriques que facin referència a la capella. La més antiga és de 1037, quan un tal 

nació d'unes terres dins la parròquia de Sant Pere de Savassona i diversos 
instruments a la casa de Sant Felio, més tard fou anomenada Sant Felio de Roca segons 
apareix en un document de l'any 1302 en el que Pere Torrent rector de Savassona destina 

ers al culte de la capella. Així a partir de l'edificació d'abans del romànic (absis), al 
la més sòlida. Al segle XVI es va reformar i s'hi va 

construir el portal de ponent i el de migdia va quedar temporalment anul·lat. Més tard ha 
estat restaurada pel Centre Excursionista de Vic que li ha retornat la fesomia primitiva. 
És una església d'una sola nau, orientada de llevant a ponent i amb l'absis rectangular. La 
nau fa aproximadament 9 x 3 m, està formada per un cos pre-romànic (que és el santuari o 
capçalera amb volta de pedra i arc ultrapassat) i una part romànica (la nau on hi ha la 
porta principal que mira a migdia). La façana amb un petit òcul en forma de creu i el 
capcer coronat per un campanar d’espadanya, format per dos finestrals d’arc de mig punt, 
que actualment no contenen les campanes, té la porta adintellada amb un arc escarser. A 
la actualment paret lateral encarada al sud, hi ha una porta que és arquejada i a la part 

tiga està feta amb pedres sense polir, tallades a la 
pedrera i cobertes de lloses. La resta, més nova, feta ja amb més cura, son murs tancats 
amb volta de canó que potser substituïen a una coberta de fusta sobre pares de tàpia. Del 

alomònica a la clau central de la porta principal. 
est de l’església hi ha un conjunt de tombes antropomorfes. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

al mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

Núm. Inventari  42 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº26 LES PUNXES 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Les Punxes

COORDENADES UTM(ED50): x= 445.

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 003; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3- Parcial

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Grans carreus molt ben treballats en 
gairebé totes les obertures; i barbacanes 
de lloses de pedra

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Data amb seguretat del segle XVIII, tot i que no es té cap dada històrica no 
constructiva que permeti datar exactament la seva construcció o possibles 
reformes. 
Conjunt format per set volums diferents, tots annexats a la masia; el cos original 
de l’antic mas; una ampliació de l’habitatge; 
troba assentada sobre un serrat de gres i està dins la demarcació de Tavèrnoles, 
a la zona coneguda com Savassona. 
Masia de planta basilical formada per tres cossos diferenciats, el cos central de 
planta baixa, pis i golfes és el que dona aquesta imatge a la casa. El cos ce
està coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal, que es troba orientada a migdia, i els cossos laterals estan coberts a 
una vessant. La planta baixa i el primer pis tenen una superfície construïda d’uns 
152m² cada una, i d’uns 60m² la planta golfes. 
La façana principal presenta un portal rectangular amb una finestra a cada 
costat a la planta baixa, tres finestres al primer pis i una a les golfes. A la resta de 
l’edifici s’hi obren diverses finestres, totes elles amb ca
remarcar, també, que els ràfecs estan formats per lloses de pedra. 
Les parts de tramuntana, llevant i ponent estan envoltades per diversos coberts i 
dependències agrícoles de construcció recent.
Els materials utilitzats en els edificis son: lleves de gres unides amb morter de calç, 
els escaires i obertures son de gres blavós i groguenc, molt ben treballades, fusta 
i teula. 
Masia envoltada per prats i un dens bosc, disposa d’un sistema de rec gota a 
gota i automàtic per a mantenir en bones condicions les plantes i arbres del jardí 
que l’envolten. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Les Punxes 
x= 445.530; y= 4.644.297 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

BCIL  

Parcial 

 

Grans carreus molt ben treballats en 
gairebé totes les obertures; i barbacanes 
de lloses de pedra 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

 

Incendi 

SOCIALS 

Data amb seguretat del segle XVIII, tot i que no es té cap dada històrica no 
que permeti datar exactament la seva construcció o possibles 

Conjunt format per set volums diferents, tots annexats a la masia; el cos original 
de l’antic mas; una ampliació de l’habitatge; uns coberts; i un porxo. La masia es 

bre un serrat de gres i està dins la demarcació de Tavèrnoles, 

Masia de planta basilical formada per tres cossos diferenciats, el cos central de 
planta baixa, pis i golfes és el que dona aquesta imatge a la casa. El cos central 
està coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal, que es troba orientada a migdia, i els cossos laterals estan coberts a 
una vessant. La planta baixa i el primer pis tenen una superfície construïda d’uns 

i d’uns 60m² la planta golfes.  
La façana principal presenta un portal rectangular amb una finestra a cada 
costat a la planta baixa, tres finestres al primer pis i una a les golfes. A la resta de 
l’edifici s’hi obren diverses finestres, totes elles amb carreus motllurats. Cal 
remarcar, també, que els ràfecs estan formats per lloses de pedra.  
Les parts de tramuntana, llevant i ponent estan envoltades per diversos coberts i 
dependències agrícoles de construcció recent. 

is son: lleves de gres unides amb morter de calç, 
els escaires i obertures son de gres blavós i groguenc, molt ben treballades, fusta 

Masia envoltada per prats i un dens bosc, disposa d’un sistema de rec gota a 
ones condicions les plantes i arbres del jardí 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  43 

 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº27 EL SOLER Núm. Inventari  44 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: El Soler 
COORDENADES UTM(ED50): x=445.630; y=4.644.893 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 20 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL-ZA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: La Cabana del Soler 
Nivell de protecció 2 - Conservació 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb inscripcions i relleus; grans 
carreus en portalada, arcada i en 
obertures; i gàrgola de pedra 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, hostaleria i educació en el 
lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo, tant la masia com la Cabana 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 
Antiga masia registrada als fogatges de la parròquia i terme de Savassona de l’any 1553. 
Aleshores habitava el mas un tal March Soler. El mas ha sofert diverses reformes, com podem 
observar per la tipologia i les dades constructives que exposem a continuació: Portal de 
llevant: R. Joan Soler Pbre. Me redimi en 1878 Y redificà 1899, llindes de ponent: 1718, llinda 
de tramuntana: 1718. La cabana, tot i que la seva història va lligada a la del mas, no 
presenta cap dada constructiva que ens permeti datar la seva edificació o possibles 
reformes. 
Conjunt format per varis volums; el cos original; adequació a habitatge d’antiga 
dependència agrícola; ampliació de l’habitatge; antic cobert que ara és un porxo annex a 
l’habitatge; i la Cabana del Soler.La masia té planta rectangular,coberta a dues vessants i 
amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a llevant, consta de planta 
baixa i una planta pis, amb una superfície construïda d’uns 215m² cada planta. La façana 
principal té un portal rectangular i dues finestres. A llevant s’hi adossa un cos rectangular i 
cobert a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal orientada a migdia, hi 
ha arcades a la planta i finestres al primer pis, de planta baixa i planta pis amb una 
superfície d’uns 60m² cada planta. A ponent hi ha un cos més antic com es veu a les dades 
constructives, és de planta rectangular i està cobert a dues vessants, amb el carener 
orientat a la façana principal, orientada a migdia, consta de planta baixa i dues plantes pis, 
amb una superfície construïda d’uns 75m² cada planta. Es conserva un antic portal, un arc i 
la lliça. I finalment i adossat hi ha un cos de forma rectangular i cobert a dues vessants, amb 
el carener perpendicular a la façana principal, orientada a llevant, es tracta d’un porxo en 
planta baixa amb una superfície d’uns 100m².Materials constructius: pedra de gres gris i 
groguenc molt ben picades pels escaires i obertures. Els murs son de lleves de gres unides 
amb morter de calç, i a la part més antiga els murs son de gres unit amb morter de 
fang.Masia envoltada per camps de conreu i bosc, i  jardí molt ben cuidat.La Cabana del 
Soler no té cap dada constructiva que permeti datar-la. Té una planta quadrada, coberta 
a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana orientada a ponent. Tots els murs 
son cecs llevat del de ponent, on a la dreta hi ha un portal rectangular. A l’interior la pallissa 
és a l’esquerra i hi ha una grossa biga transversal i un puntal vertical que va del carener a 
terra. Al nord hi ha un antic estable de lloses. Els ràfecs i marcs de les portes son amb pedra 
picada, els murs de paret seca molt ben construïda, alternant carreus grossos sense picar 
amb fines lleves de gres. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº28 LA SOLEIA 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: La Soleia

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Porxo porticat amb carreus ben 
treballats

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

No es té cap dada històrica no constructiva que permeti datar la seva 
construcció o possibles reformes. 
Conjunt format per varis volums; la masia; uns coberts annexos a 
coberts agrícoles; i unes granges. 
La masia està constituïda per dos volums diferents. L’original és de planta 
rectangular, cobert a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana, 
orientada a migdia. Consta de planta baixa, pis i g
construïda d’uns 110m² cada planta i d’uns 50m² les golfes. 
Té frontalment afegit un cos de planta baixa i pis cobert per una teulada a dues 
vessants, que al pis és un porxo obert amb uns arcs de mig punt. Consta de 
planta baixa i d’un porxo en primer pis, amb una superfície d’uns 35m² cada 
planta.  
A la façana i centrada hi ha la porta principal que és rectangular, amb brancals 
de maons i llinda de fusta, hi ha  dues finestres a la banda esquerra i la part 
dreta està ocupada pels porxos. Al pis i centrat hi ha un balcó que està protegit 
per una gran reixa, a la banda esquerra hi ha una finestra. A les golfes i 
centrada, hi ha una petita finestra.  
S’han afegit diversos cossos a la casa, destacant a la cuina un de quadrangular 
amb una gran xemeneia. 
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, fusta i teula.
La casa està envoltada de camps de conreu per llevant i per un bosc a ponent.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions 

  

BÉNS A PROTEGIR 

La Soleia 
446.503; y=4.644.441 

POLÍGON 007; PARCEL·LA 53 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

BCIL  

 Parcial 

 

Porxo porticat amb carreus ben 
treballats 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

Regular 

Incendi 

SOCIALS 

No es té cap dada històrica no constructiva que permeti datar la seva 

Conjunt format per varis volums; la masia; uns coberts annexos a la masia; uns 

La masia està constituïda per dos volums diferents. L’original és de planta 
rectangular, cobert a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana, 
orientada a migdia. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb una superfície 
construïda d’uns 110m² cada planta i d’uns 50m² les golfes.  
Té frontalment afegit un cos de planta baixa i pis cobert per una teulada a dues 
vessants, que al pis és un porxo obert amb uns arcs de mig punt. Consta de 

i d’un porxo en primer pis, amb una superfície d’uns 35m² cada 

A la façana i centrada hi ha la porta principal que és rectangular, amb brancals 
de maons i llinda de fusta, hi ha  dues finestres a la banda esquerra i la part 

porxos. Al pis i centrat hi ha un balcó que està protegit 
per una gran reixa, a la banda esquerra hi ha una finestra. A les golfes i 

S’han afegit diversos cossos a la casa, destacant a la cuina un de quadrangular 

Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, fusta i teula. 
La casa està envoltada de camps de conreu per llevant i per un bosc a ponent. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

anístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  46 

 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº29 MASGRAU 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Masgrau

COORDENADES UTM(ED50): x=446

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: La Cabana de Masgrau. Nivell 3 Parciall.
Alzina de Masgrau. Nivell 4 Prot. 
ambiental.

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb relleus i decoracions; porxo 
porticat; portal adovellat i grans carreus 
en obertures; coll de pou de pedra

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular tant la masia com la Cabana

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Antiga masia sota la demarcació de Savassona, que conserva documentació des del segle 
XV, la qual fa referència al segle XIV. A l’Arxiu Episcopal de Vic, hi ha dades de naixements i 
batejos des del segle XV (1430), fins al segle XVIII. Als Fogatges de 1553, el resident era Pere 
Masgrau. Masgrau és una gran propietat que inclou els masos Frontera i Can Soca de Sant 
Martí de Riudeperes i el Pont de Malafogassa de Sant Sadurní d’Osormort.
Conjunt format per varis volums; la masia, formada per diferents volums corresponents a 
diferents etapes; un annex a la masia; uns coberts agrícoles; un pou; i l’antiga Cabana de 
Masgrau. Una tanca de pedra forma un pati interior amb un accés frontal.
La masiaestà constituïda per quatre volums diferents, de planta rectangular, coberts a dues 
vessants i amb el carener paral·lel a la façana, orientada a migdia. Tots tenen la planta 
baixa destinada a usos agrícoles i la planta primera a habitatge, amb una superfície d’uns 
380m² cada planta. Els tres volums de l’esquerre tenen també una planta golfes, amb una 
superfície construïda d’uns 330m². Hi ha frontalment i posteriorment afegits dos cossos de 
planta baixa i coberts per una terrassa amb accés des del primer pis de l’habitatge, en el 
posterior hi ha un pou cisterna amb el coll de pedra picada. Al nivell del primer pis 
un pati de parets de pedra, tant a la part anterior com posterior de l’edifici, sostingut per 
gruixudes parets a les quals s’obren badius de pedra tosca. A la façana del cos original i 
centrat hi ha un gros portal adovellat, al damunt una finestr
amb decoracions conopials i ampit motllurat, i un rellotge de sol. El segon cos, a l’esquerre 
de l’original, a nivell de primer pis forma una amplia galeria amb quatre arcs de mig punt 
rebaixats sostinguts per pilars de pedra massissa i motllura al capitell, un d’ells està tapat; i al 
segon pis també quatre arcs de menor alçada però amb una barana de fusta en mal estat. 
El tercer i quart volum sembla que son de la mateixa època, es diferencien per la 
barbacana, les llindes son carreus sense decoració. Els materials utilitzats en l’edifici son: 
pedra picada, maçoneria, fusta i teula.  
La Cabana de Masgrau és darrera de la masia i sota la famosa alzina de Masgrau, es tracta 
d’una cabana d’ús agrícola coberta a dues vessants i am
La teulada s’allarga a la part dreta on hi ha un recinte tancat. La resta és de dues plantes 
amb el terra d’empostissat 
El conjunt està envoltat de boscos i un prat, darrera la Cabana de Masgrau hi ha l’Alzina de 
Masgrau, un arbre mil·lenari catalogat per la Generalitat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Masgrau 
446.416; y=4.644.098 

POLÍGON 007; PARCEL·LA 54 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

TECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

CIL-ZA  

 Parcial 

La Cabana de Masgrau. Nivell 3 Parciall. 
Alzina de Masgrau. Nivell 4 Prot. 
ambiental. 
Llindes amb relleus i decoracions; porxo 
porticat; portal adovellat i grans carreus 
en obertures; coll de pou de pedra 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

Regular tant la masia com la Cabana 

Incendi 

SOCIALS i HISTÒRIQUES 

ona, que conserva documentació des del segle 
XV, la qual fa referència al segle XIV. A l’Arxiu Episcopal de Vic, hi ha dades de naixements i 
batejos des del segle XV (1430), fins al segle XVIII. Als Fogatges de 1553, el resident era Pere 

s una gran propietat que inclou els masos Frontera i Can Soca de Sant 
Martí de Riudeperes i el Pont de Malafogassa de Sant Sadurní d’Osormort. 
Conjunt format per varis volums; la masia, formada per diferents volums corresponents a 

x a la masia; uns coberts agrícoles; un pou; i l’antiga Cabana de 
Masgrau. Una tanca de pedra forma un pati interior amb un accés frontal. 
La masiaestà constituïda per quatre volums diferents, de planta rectangular, coberts a dues 

paral·lel a la façana, orientada a migdia. Tots tenen la planta 
baixa destinada a usos agrícoles i la planta primera a habitatge, amb una superfície d’uns 
380m² cada planta. Els tres volums de l’esquerre tenen també una planta golfes, amb una 

onstruïda d’uns 330m². Hi ha frontalment i posteriorment afegits dos cossos de 
planta baixa i coberts per una terrassa amb accés des del primer pis de l’habitatge, en el 
posterior hi ha un pou cisterna amb el coll de pedra picada. Al nivell del primer pis sobresurt 
un pati de parets de pedra, tant a la part anterior com posterior de l’edifici, sostingut per 
gruixudes parets a les quals s’obren badius de pedra tosca. A la façana del cos original i 
centrat hi ha un gros portal adovellat, al damunt una finestra amb carreus i llinda de pedra 
amb decoracions conopials i ampit motllurat, i un rellotge de sol. El segon cos, a l’esquerre 
de l’original, a nivell de primer pis forma una amplia galeria amb quatre arcs de mig punt 

a massissa i motllura al capitell, un d’ells està tapat; i al 
segon pis també quatre arcs de menor alçada però amb una barana de fusta en mal estat. 
El tercer i quart volum sembla que son de la mateixa època, es diferencien per la 

n carreus sense decoració. Els materials utilitzats en l’edifici son: 

La Cabana de Masgrau és darrera de la masia i sota la famosa alzina de Masgrau, es tracta 
d’una cabana d’ús agrícola coberta a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana. 
La teulada s’allarga a la part dreta on hi ha un recinte tancat. La resta és de dues plantes 

El conjunt està envoltat de boscos i un prat, darrera la Cabana de Masgrau hi ha l’Alzina de 
, un arbre mil·lenari catalogat per la Generalitat. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  47 

 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº30 L’AGUILAR Núm. Inventari  49 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: L’Aguilar 
COORDENADES UTM(ED50): x=447.111; y=4.644.297 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LA 63 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL-ZA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: La Cabana de l’Aguilar. Nivell 3 - Parcial 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb relleus i decoracions; escut 
de la família; grans carreus en obertures; 
mur lliça i portal d’accés 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, hostaleria i educació en el 
lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo excepte la Cabana; dolent 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS, ARQUITECTÒNIQUES i HISTÒRIQUES  

DESCRIPCIÓ: 

 

Antiga masia registrada als fogatges de la parròquia i terme de Tavèrnoles de l’any 1553. 
Habitava el mas en Bernat Aguilar. El mas ha sofert diverses reformes, com es pot observar 
per les dates de les llindes, la més important ha estat la darrera, en la qual el propietari l’ha 
fet habitable. A l’Arxiu Episcopal de Vic al registre de batejos, la primera dada trobada 
correspon a l’any 1437, naixement de Joan Aguilar; i durant els S.XVII i XVIII la relació de la 
masia amb les veïnes de Savassona. Carreus: portal llevant, MCMLXIX J C; finestra nord, 
MDLXXXX. 
Conjunt format per varis volums; la masia; la masoveria; i la Cabana de l’Aguilar, antic 
habitatge dels cuidadors eventuals del bestiar en temps pròspers.  
La masia està situada en un desnivell del terreny que fa que hi hagi una planta de 
diferència entre nord i sud. Estàconstituïda per varis volums: el més antic és una torre de 
planta quadrada, coberta a quatre vessants, de planta baixa i tres pisos amb una superfície 
construïda d’uns 40m²; el més gran és de forma rectangular, cobert a dues vessants i el 
carener paral·lel a la façana, orientada a migdia, consta de planta baixa i dos pisos amb 
una superfície d’uns 200m² cada planta; i un de construcció posterior de forma rectangular, 
cobert per una terrassa i de planta baixa i una planta pis, amb una superfície construïda 
d’uns 23m² cada planta. La façana de la torre té poques obertures, una té la llinda de 
forma goticitzant amb l’ampit motllurat, i hi ha un escut de la família Aguilar. La façana del 
volum gran té les finestres amb carreus datats, de forma conopial, i de carreus i ampits 
motllurats. 
La masoveria, és una forma irregular i està coberta a dues vessants amb el carener paral·lel 
a la façana, orientada a ponent, consta de planta baixa i pis, pot haver-hi un altell interior ja 
que s’observa una elevació a coberta, té una superfície construïda d’uns 150m² per planta. 
Hi ha una recent ampliació posterior coberta a una sola vessant, consta de planta baixa i té 
una superfície construïda d’uns 25m². La façana té carreus sense datar o voltats de maons.  
La Cabana de l’Aguilar té planta rectangular de 6x7, i està coberta a dues vessants amb el 
carener perpendicular a la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i pis i la 
teulada presenta uns ràfecs amplis. A la façana hi ha un portal rectangular, una escala 
exterior, mig de fusta i mig de pedra, per accedir al primera pis, descobert al front i amb un 
pilar de totxo al centre. A tramuntana hi ha un gran finestral de construcció recent. L’estat 
de conservació és dolent. 
Els materials en els edificis son: lleves de gres unides amb morter de calç, maons, fusta i 
teula. Enmig de boscos i camps de conreu, disposa d’un cuidat jardí. 

  

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº31 BELLACONA Núm. Inventari  50 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Bellacona 
COORDENADES UTM(ED50): x=446.544; y=4.644.922 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LA 51 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  
CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 

SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per dos volums: la masia i un garatge. És el tipus de masia que es 
va desenvolupar al Segle XVIII. 
 
La masia ha estat recentment dividida en dos habitatges de segona residència, 
la divisió s’ha fet partint literalment l’habitatge per la meitat tot seguint el 
carener, a fora el jardí es pot veure aquesta mateixa divisió. És de planta 
rectangular i està enfonsada amb relació al camí, està coberta a dues vessants 
amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Consta de 
planta baixa i una planta pis, amb una superfície construïda d’uns 140m² cada 
planta.  
 
Les dues façanes principals son bastant simètriques, centrat a cada façana hi ha 
els portals d’accés als habitatges, son rectangulars i amb llinda de fusta, les dues 
portes tenen una obertura per a veure al que s’acosta. A les plantes pis: les 
finestres de la façana principal estan voltades de pedres desbastades de color 
clar; les de la façana posterior, tenen el dintell de pedra i la llinda de fusta. A la 
paret que dóna al camí, s’obre una finestra de factura similar a les de la façana 
posterior. La  teulada és de teules i les xemeneies de planta quadrangular i 
cobertes de manera sobreposada. 
 
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedres sense revocar, fusta i teula. 
 
La masia es torba situada a l’esquerra del Barranc dels Munts i sota el camí de 
Savassona.La casa està envoltada de camps de conreu per llevant i per un bosc 
a ponent. Té plantes que cobreixen parcialment els murs i presenta un jardí 
cuidat. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº32 CAN LLORENÇ Núm. Inventari  51 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Can Llorenç 
COORDENADES UTM(ED50): x=446.672; y=4.645.109 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LA 50 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 

SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Conjunt format per dos volums: la masia i un garatge. És el tipus de masia que es 
va desenvolupar al Segle XVIII. Les úniques notícies històriques es troben a la 
porta, on hi ha una inscripció: “Can LLORENÇ BELL-LLOR” 1803-1977. 
La masia ha estat recentment dividida en dos habitatges de segona residència, 
la divisió s’ha fet partint literalment l’habitatge per la meitat, a fora el jardí es pot 
veure aquesta mateixa divisió. És de planta rectangular i està enfonsada amb 
relació al camí, està coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la 
façana principal, orientada a migdia. Consta de planta baixa i una planta pis, 
amb una superfície construïda d’uns 156m² cada planta, en algunes zones 
sembla que hi hagi unes golfes. 
La façana principal té centrat el portal d’accés a l’habitatge, és rectangular de 
totxo i amb llinda de fusta, a cada banda s’hi obre una finestra amb llinda de 
pedra, al primer pis n’hi ha tres d’iguals que a ponent, totes protegides amb 
reixes. A la paret lateral s’hi obren diverses finestres. A tramuntana s’obre un altre 
portal que dona accés a l’altra vivenda, la part millor conservada d’aquesta 
casa es troba en aquest sector. La  teulada és de teules i les xemeneies de 
planta quadrangular i cobertes de manera sobreposada. 
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedres sense revocar, fusta i teula. 
Hi ha un mur de sosteniment omplert amb terra, ja que la casa està situada en 
un pla lleugerament en pendent. La casa està envoltada de camps de conreu 
per llevant i per un bosc a ponent. Té plantes que cobreixen parcialment els 
murs i presenta un jardí ben cuidat. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº33 ROVIRETES 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Roviretes

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: Roure de Roviretes
natural)

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural, restauració, 
lleure vinculat en el desenvolupament rural

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Mas rònec de la parròquia de Tavèrnoles a l’
costat de la porta hi ha una placa que diu: “En aquesta casa va néixer el 19
1920 el flabiolaire Josep Verdaguer i Portet “en Roviretes” 25 VI 1995”.
Conjunt format per dos volums; la petita masia
d’un serradet i voltada de grans roures; i al sud
ser les ruïnes d’un petit cobert o una cort.  
La masia és de planta rectangular i està coberta a dues vessants amb el carener 
paral·lel a la façana principal, orientada a ponent. Assentada en un desnivell, la 
part posterior és d’una planta, mentre a la façana hi ha planta baixa i una plana 
pis, amb una superfície construïda d’uns 105m² cada planta.
A la façana hi ha el portal principal, que és rectangular amb llinda de
carreus als laterals. A cada banda de la porta es veuen unes espieres, i al pis tres 
finestres.  
A l’angle SE, sobresurt un cos que correspon a l’antic forn. A la part nord, hi ha 
un petit pont de fusta sobre un petit caudal d’aigua. La  teulada é
les xemeneies de planta quadrangular i cobertes de manera sobreposada.
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra calcària i gresos units amb morter de 
fang i de calç, fusta i teula. 
La casa està envoltada de d’un espès bosc de roures
hi ha el Roure de Roviretes, arbre monumental d’una gran alçada, la masia 
presenta un entorn i un jardí molt ben cuidats

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Roviretes 
447.045; y=4.645.235 

POLÍGON 007; PARCEL·LA 44 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

PU  

 Parcial 

Roure de Roviretes. (fitxa 8 del patrimoni 
natural) Nivell 4– Protecció ambiental 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

ral, restauració, hostaleria i educació en el 
lleure vinculat en el desenvolupament rural. 

Molt bo 

Incendi 

SOCIALS 

Mas rònec de la parròquia de Tavèrnoles a l’indret conegut per Savassona. Al 
costat de la porta hi ha una placa que diu: “En aquesta casa va néixer el 19-XI -
1920 el flabiolaire Josep Verdaguer i Portet “en Roviretes” 25 VI 1995”. 
Conjunt format per dos volums; la petita masia que es troba assentada damunt 

al sud-est hi ha el que sembla podrien 
 

és de planta rectangular i està coberta a dues vessants amb el carener 
da a ponent. Assentada en un desnivell, la 

part posterior és d’una planta, mentre a la façana hi ha planta baixa i una plana 
pis, amb una superfície construïda d’uns 105m² cada planta. 
A la façana hi ha el portal principal, que és rectangular amb llinda de fusta i 
carreus als laterals. A cada banda de la porta es veuen unes espieres, i al pis tres 

A l’angle SE, sobresurt un cos que correspon a l’antic forn. A la part nord, hi ha 
un petit pont de fusta sobre un petit caudal d’aigua. La  teulada és de teules i 
les xemeneies de planta quadrangular i cobertes de manera sobreposada. 
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra calcària i gresos units amb morter de 

La casa està envoltada de d’un espès bosc de roures i alzines, a l’est de la masia 
de Roviretes, arbre monumental d’una gran alçada, la masia 

presenta un entorn i un jardí molt ben cuidats. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  52 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº34 CASADEVALL Núm. Inventari  53 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Casadevall 
COORDENADES UTM(ED50): x=447.411; y=4.645.177 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LA 42 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL-ZA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Grans carreus en obertures; portalada, 
escala i pilar amb carreus; finestra amb 
llinda decorada; coll de pou 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, activitats professionals vinculades a l’habitatge, 

turisme rural, restauració, educació en el lleure vinculat en el 
desenvolupament rural, hoteler,  residències tercera edat i centres 
de rehabilitació. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

 

 
 

DESCRIPCIÓ: 

A l’Arxiu Episcopal de Vic es recullen notícies d’aquesta casa des del s. XV, en relació 
d’ésser padrins de fills de les cases veïnes de Sabaters d’Ardola i de l’Aguilar de Savassona. 
En els fogatges de 1553, es parla de la viuda de Casadevall com a resident de la casa. 
Durant els segles següents, els contactes per via matrimonial i de bateigs es sovintejaren 
amb diferents cases del proper Vilanova. La masia fou ampliada als segles XVIII i XIX. 
Conjunt format per dos volums; la masia, formada per diferents cossos esgraonats 
corresponents a diferents etapes; i un cobert.En aquesta masia s’hi acaba de fer una 
important rehabilitació, on també s’han eliminat construccions annexes sense valor. 
L’habitatge principalestà constituït per varis volums de forma rectangular: el més antic és el 
més llarg, posteriorment s’hi dugueren a terme diferents ampliacions a xaloc. Els dos volums 
més antics estan coberts a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, 
orientada a migdia consten de planta baixa, primer pis i golfes. El volum de la dreta, les 
antigues dependències d’animals, té una forma quadrangular, i està cobert a una vessant 
abocant les aigües a gregal, consta de planta baixa semi soterrada degut al pendent del 
terreny, i de planta primera que està a nivell del terreny i és on hi ha l’accés de l’habitatge a 
partir de la rehabilitació. Entre tots els cossos hi ha una superfície construïda d’uns 400m² 
cada planta. 
Al pati de la façana principal, s’origina una escala descoberta que al primer pis aboca a un 
pati cobert, la teulada d’aquí està sostinguda per pilars, dels que cal destacar l’acurat 
treball realitzat, com també en els graons, piques, etc, i al fons s’obre la que era la porta 
principal, que té ampit, llinda i dovelles de pedra, en aquesta paret també hi ha una gran 
balconada coberta, de disseny actual. A la façana de ponent, les finestres son de bonica 
factura, la de les golfes és més senzilla, i es conserva també una bonica finestra cegada. 
Separat un o dos metres hi ha un bonic pou cisterna, cobert i tancat per una antiga finestra 
de fusta. 
Els materials utilitzats en les edificacions son: pedra unida amb morter i en alguns llocs calç, 
fusta i teula.A sud-oest hi ha camps de conreu i a nord-est un dens bosc, disposa d’un gran i 
molt ben cuidat jardí. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  
No s’admeten ampliacions. 

  

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº35 CAN COROMINES 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Can Coromines

COORDENADES UTM(ED50): x=447

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: Cabana de Coromines.
Nivell 3 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Ampits amb grans carreus en obertures; 
portalada adovellada amb dovella amb 
inscripció 1865; mur lliça i portal d’accés

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

De l’existència d’aquesta casa se’n recullen dades a l’
(1430). Pertanyia a la parròquia de Vilanova i estava situada al lloc d’Ardola, del que recull 
el nom. Segons les dades de l’arxiu, naixements i matrimonis, hi residí la família Coromines fins 
a mitjans del S. XVIII, on a partir de llavors es fa sempre referència a masovers. Als fogatges 
de 1553, s’anomena Bertomeu Coromina, del qual s’ha trobat varies referències a l’arxiu de 
Vic. Al portal hi ha la dada de 1867, possiblement d’una reforma.
Conjunt format per varis volums; la masia; l’antiga Cabana de Coromines; antigues 
dependències animals, i una cort de recent construcció.Es tracta d’una casa amb cossos 
afegits, d’una planta i coberts a dues vessants, que juntament amb una tanca frontal 
formen un pati enllosat, tancat amb una porta adovellada d’arc de mig punt i coberta per 
una petita teulada a dues vessants amb el carener paral·lel a la porta. La masia és de 
planta rectangular i està coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal, orientada a migdia. Consta de planta baixa, dos pisos i unes golfes, amb una 
superfície construïda d’uns 136m² cada planta. Hi ha un cos per banda que son les antigues 
dependències animals, de planta rectangular i coberts a dues vessants, amb el carener 
paral·lel al pati interior. Consten de planta baixa i tenen una superfície d’uns 170m². A la 
façana principal i ha la portalada, d’arc de mig punt i voltat de pedra, la part inferior està 
força deteriorada, i sobre d’ella hi ha marques d’una d’anterior feta de maons 
escarser. Té una finestra a un costat i a l’altre la construcció annexada. El forn de la cuina 
sobresurt a la façana posterior. Als dos pisos superiors hi ha tres finestres a cada un, totes 
elles harmònicament arrenglerades, rectangulars i amb arcs e
bonica obertura a modus de balcó, amb una barana de ferro i uns capitells a cada banda. 
A la façana posterior hi ha diverses finestres i les parets laterals son cegues.Els materials 
utilitzats son: pedra calcària i gresos units amb morter de fang i de calç, fusta i teula.
La Cabana de Coromines és de planta quadrada (5x5) i està coberta a dues vessants amb 
el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia. La única oberturar és la porta 
que est 
La casa està envoltada de camps de conreu i al sud hi ha un bosc, presenta un entorn 
regular. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Can Coromines 
447.096; y=4.646.134 

POLÍGON 007; PARCEL·LA 42 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

BPU-AEA  

 Parcial 

Cabana de Coromines. 
ivell 3 - Parcial 

Ampits amb grans carreus en obertures; 
portalada adovellada amb dovella amb 
inscripció 1865; mur lliça i portal d’accés 

ÚS ACTUAL: Masia 
s artesanals i les activitats professionals vinculades 

Regular 

Cap 

SOCIALS 

De l’existència d’aquesta casa se’n recullen dades a l’Arxiu Episcopal de Vic des del s. XV 
(1430). Pertanyia a la parròquia de Vilanova i estava situada al lloc d’Ardola, del que recull 
el nom. Segons les dades de l’arxiu, naixements i matrimonis, hi residí la família Coromines fins 

a partir de llavors es fa sempre referència a masovers. Als fogatges 
de 1553, s’anomena Bertomeu Coromina, del qual s’ha trobat varies referències a l’arxiu de 
Vic. Al portal hi ha la dada de 1867, possiblement d’una reforma. 

ms; la masia; l’antiga Cabana de Coromines; antigues 
dependències animals, i una cort de recent construcció.Es tracta d’una casa amb cossos 
afegits, d’una planta i coberts a dues vessants, que juntament amb una tanca frontal 

amb una porta adovellada d’arc de mig punt i coberta per 
una petita teulada a dues vessants amb el carener paral·lel a la porta. La masia és de 
planta rectangular i està coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 

a migdia. Consta de planta baixa, dos pisos i unes golfes, amb una 
superfície construïda d’uns 136m² cada planta. Hi ha un cos per banda que son les antigues 
dependències animals, de planta rectangular i coberts a dues vessants, amb el carener 

l pati interior. Consten de planta baixa i tenen una superfície d’uns 170m². A la 
façana principal i ha la portalada, d’arc de mig punt i voltat de pedra, la part inferior està 
força deteriorada, i sobre d’ella hi ha marques d’una d’anterior feta de maons i arc 
escarser. Té una finestra a un costat i a l’altre la construcció annexada. El forn de la cuina 
sobresurt a la façana posterior. Als dos pisos superiors hi ha tres finestres a cada un, totes 
elles harmònicament arrenglerades, rectangulars i amb arcs escarsers. A les golfes hi ha una 
bonica obertura a modus de balcó, amb una barana de ferro i uns capitells a cada banda. 
A la façana posterior hi ha diverses finestres i les parets laterals son cegues.Els materials 

nits amb morter de fang i de calç, fusta i teula. 
La Cabana de Coromines és de planta quadrada (5x5) i està coberta a dues vessants amb 
el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia. La única oberturar és la porta 

de camps de conreu i al sud hi ha un bosc, presenta un entorn 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

egons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  56 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº36 SABATERS 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Sabaters

COORDENADES UTM(ED50): x=447

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb relleus i decoracions; grans 
carreus en obertures; porxo amb 
estructura de fusta; coll de pou;  gàrgola 
de pedra que aboca en safareig

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

De l’existència d’aquesta casa se’n recullen dades de cas
l’Arxiu Episcopal de Vic des del s. XV (1429), la primera, amb el naixement 
d’Alfons Sabater. Aquest recull arriva fins l’any 1787. Als fogatges de 1553 parla 
de Salvi Aguilar, que habita al Sabater. Segons les dades constructives va ser
reformada al segle XVIII. El portal duu la data de 1781 i una finestra de migdia 
1777. 
Situada sobre el Pla de Coromines hi ha aquesta masia, formada per un únic 
volum, constituïda per diversos cossos conseqüència de diferents ampliacions.
La masia està formada per diversos cossos corresponents a diferents 
ampliacions, el resultat és una planta de forma rectangular, coberta a dues 
vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al nord.Consta 
d’una planta baixa semi soterrada amb accés p
que fa de planta baixa i amb accés des de la façana principal, i un segon pis, 
amb una superfície construïda d’uns 160m² cada planta. Al costat oest, s’hi 
adossa un cos de menys fondària que la casa, cobert a una vessant i q
front tenen la forma de porxos de planta baixa i pis, que sostinguts per pilars i 
coberts a una vessant engloben els dos pisos, el primer protegit per una barana 
de fusta. A la part est hi ha un altre cos de porxos de dues plantes i més baixos 
que la resta de l’edifici. 
A la façana principal i ha el portal de forma rectangular i descentrat en relació 
al llarg de la façana, està voltada de grans pedres, al cim una decoració i la 
data de 1781. Sobre d’ella hi ha una molt antiga finestra, la més interess
casa. Al costat de la porta hi veiem un coll de pou que recull les aigües de la 
cisterna. Aquesta és la part més antiga de l’edifici. A la façana sud, s’obre una 
porta i diverses finestres.Els materials utilitzats en l’edifici son: maçoneria i 
afegitons de ciment, fusta i teula. 
La casa està envoltada de camps de conreu i presenta un entorn i un jardí molt 
ben cuidats. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Sabaters 
447.430; y=4.645.969 

POLÍGON 007; PARCEL·LA 20 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

CIL-ZA  

 Parcial 

 

Llindes amb relleus i decoracions; grans 
carreus en obertures; porxo amb 
estructura de fusta; coll de pou;  gàrgola 
de pedra que aboca en safareig 

ÚS ACTUAL: Turisme rural 
artesanals i les activitats professionals vinculades 

Molt bo 

Cap 

SOCIALS 

De l’existència d’aquesta casa se’n recullen dades de casaments i batejos a 
l’Arxiu Episcopal de Vic des del s. XV (1429), la primera, amb el naixement 
d’Alfons Sabater. Aquest recull arriva fins l’any 1787. Als fogatges de 1553 parla 
de Salvi Aguilar, que habita al Sabater. Segons les dades constructives va ser 
reformada al segle XVIII. El portal duu la data de 1781 i una finestra de migdia 

sobre el Pla de Coromines hi ha aquesta masia, formada per un únic 
volum, constituïda per diversos cossos conseqüència de diferents ampliacions. 

ormada per diversos cossos corresponents a diferents 
ampliacions, el resultat és una planta de forma rectangular, coberta a dues 
vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al nord.Consta 
d’una planta baixa semi soterrada amb accés per la façana sud, un primer pis 
que fa de planta baixa i amb accés des de la façana principal, i un segon pis, 
amb una superfície construïda d’uns 160m² cada planta. Al costat oest, s’hi 
adossa un cos de menys fondària que la casa, cobert a una vessant i que al 
front tenen la forma de porxos de planta baixa i pis, que sostinguts per pilars i 
coberts a una vessant engloben els dos pisos, el primer protegit per una barana 
de fusta. A la part est hi ha un altre cos de porxos de dues plantes i més baixos 

A la façana principal i ha el portal de forma rectangular i descentrat en relació 
al llarg de la façana, està voltada de grans pedres, al cim una decoració i la 
data de 1781. Sobre d’ella hi ha una molt antiga finestra, la més interessant de la 
casa. Al costat de la porta hi veiem un coll de pou que recull les aigües de la 
cisterna. Aquesta és la part més antiga de l’edifici. A la façana sud, s’obre una 
porta i diverses finestres.Els materials utilitzats en l’edifici son: maçoneria i 

La casa està envoltada de camps de conreu i presenta un entorn i un jardí molt 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

egons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  59 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº37 SANTA MARGARIDA D’ARDOLA Núm. Inventari  60 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Santa Margarida d’Ardola 
COORDENADES UTM (ED50): x=448.095; y=4.645.904 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU, Zona 23b Àrea d’Especial Interès 
del patrimoni escològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU-AEA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: Pla de Santa Margarida d’Ardola. 
Nivell 4 – Protecció ambiental (Fitxa 3 del 
Patrimoni natural) 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Culte – ermita ÚS ACTUAL: Ruïnes 

ÚS ADMÈS: Culte – ermita 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 

SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES, PAISATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Les primeres notícies històriques de les que hi ha referència son de l’any 1076, que ja apareix 
documentada. A la visita pastoral de 1687 apareix com una capella que corresponia al 
municipi de Vilanova de Sau. Al  1855 es volgué elevar la categoria de sufragània. Al 1936 es 
va abandonar i al 1945 es va ensorrar definitivament. 
Aquesta església data del segle XI. Fou decorada amb lesenes i arcs llombards que avui no 
es conserven degut a la gairebé total destrucció dels murs de l'alçat. En aquesta església 
mantenien el culte els feligresos de Savassona. Al 1936 fou abandonada i vers el 1945 
s'ensorrà la volta. El sobrenom d'Ardola sembla ser d'origen ibèric i hom ha llençat la hipòtesi 
que podria ser el nom d'un antic poblat situat al voltant del puig del Far. 
Edifici religiós. Església semi derruïda i amb la nau orientada com les de les esglésies 
romàniques. La planta és de nau única. Per les pedres que es troben al voltant s'endevina 
que tenia un únic absis de planta semicircular i obert al cantó de llevant. 
De l'alçat només es conserva el mur nord des de la planta fins a l'arrencada de la volta. 
Suposem que era coberta amb volta perquè a la part de la façana la paret es conserva 
força bé i marca la forma d'arc de mig punt. El portal d'entrada és dovellat amb petites 
dovelles i allindat. Les altres parts de l'església són aterrades i les runes es troben al mateix 
peu de l'església.  
L’aparell està fet amb blocs de pedra més aviat de grans dimensions, poc carejats tot i que 
col·locats ordenadament, tot formant filades regulars d’acord amb els modus constructius 
del segle XI. En alguns punts de l’interior de l’església encara son apreciables restes 
d’arrebossat. 
A l’exterior i vora l’angle sud-oest, hi ha una pedra fixa al terra de 50x50cm, la funció de la 
qual s’ignora, tot i que sembla indicar un porxo tot i que no es veu a simple vista. L'estat de 
conservació és lamentable, entre les runes hi creixen arbres i l'antiga construcció s'està 
perdent enmig de la vegetació. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES  

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº38 EL RAURELL 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Raurell

COORDENADES UTM(ED50): x=447

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb inscripcions; grans carreus 
en ob
estructura de fusta; contraforts

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural
vinculat en el desenvolupament rural

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Les dades recollides a l’Arxiu Episcopal de Vic, parlen d’aquesta casa 
(1434), en que Francesca, muller d’Alfons Raurell d’Ardola, va ésser padrina d’un nen nascut 
a Querós. Al Fogatge de l’any 1553, el resident era Llorenç Raurell. Segons les dades 
recollides, el cognom Raurell persisteix sense interrupcions
Conjunt format per tres volums, constituïts per diversos cossos conseqüència de diferents 
ampliacions. La masia conté tres habitatges, formats per diversos volums fruit de diferents 
èpoques; un cos format per porxos de dues plantes i sost
cobert de planta baixa. 
La masia està formada per diversos cossos corresponents a diferents ampliacions, el cos 
original és una planta de forma quadrada, coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana principal, orientada a migdia, aquest cos conté un habitatge. A 
llevant hi ha adossat un altre cos de forma rectangular que segueix el mateix pendent de la 
coberta del cos original, conté el segon habitatge. I al nord l’últim cos adossat al cos 
original, de forma rectangular i cobert a dues vessants, aquest és l’últim habitatge. El cos 
original consta d’una planta baixa i dos pisos, igual que la torre; en l’ampliació de llevant 
desapareix el segon pis degut a la pendent de la coberta; i en la del nord només
planta baixa i una planta pis. Aquesta forma irregular que composa l’habitatge té una 
superfície construïda d’uns 230m² cada planta i d’uns 100m² el segon pis. A l’endarrerida 
façana principal en planta baixa, hi ha una porta d’accés de forma re
de carreus com les finestres superiors. Finestres molt boniques resten en diferents parts de la 
casa. Tota la casa ha sofert un procés d’embelliment obrint
ha quatre finestres, tres amb carreus de pedra i dues de la façana principal amb dues 
inscripcions, les dates de 1762 i 1784. A ponent hi ha una altra porta d’accés a l’habitatge a 
nivell del primer pis, a la que s’arriba per una escala exterior, també dona accés al porxo 
del volum de porxos. Tota la façana posterior disposa d’una grans contraforts. 
Els materials utilitzats en les edificacions son: maçoneria i afegitons de ciment, fusta i teula.
La casa està envoltada d’un prat i no gaire lluny el bosc, presenta un entorn i un jardí molt 
ben cuidats. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

El Raurell 
447.650; y=4.646.338 

POLÍGON 007; PARCEL·LA 28 
SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

ATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

CIL-ZA  

 Parcial 

 

Llindes amb inscripcions; grans carreus 
en obertures; porxo i balcó amb 
estructura de fusta; contraforts 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, educació en el lleure 
vinculat en el desenvolupament rural. 

Molt bo 

Cap 

SOCIALS i HISTÒRIQUES 

Les dades recollides a l’Arxiu Episcopal de Vic, parlen d’aquesta casa des del segle XV 
(1434), en que Francesca, muller d’Alfons Raurell d’Ardola, va ésser padrina d’un nen nascut 
a Querós. Al Fogatge de l’any 1553, el resident era Llorenç Raurell. Segons les dades 
recollides, el cognom Raurell persisteix sense interrupcions fins l’any 1788. 
Conjunt format per tres volums, constituïts per diversos cossos conseqüència de diferents 
ampliacions. La masia conté tres habitatges, formats per diversos volums fruit de diferents 
èpoques; un cos format per porxos de dues plantes i sostinguts per pilars rectangulars; i un 

La masia està formada per diversos cossos corresponents a diferents ampliacions, el cos 
original és una planta de forma quadrada, coberta a dues vessants amb el carener 

principal, orientada a migdia, aquest cos conté un habitatge. A 
llevant hi ha adossat un altre cos de forma rectangular que segueix el mateix pendent de la 
coberta del cos original, conté el segon habitatge. I al nord l’últim cos adossat al cos 

e forma rectangular i cobert a dues vessants, aquest és l’últim habitatge. El cos 
original consta d’una planta baixa i dos pisos, igual que la torre; en l’ampliació de llevant 
desapareix el segon pis degut a la pendent de la coberta; i en la del nord només consta de 
planta baixa i una planta pis. Aquesta forma irregular que composa l’habitatge té una 
superfície construïda d’uns 230m² cada planta i d’uns 100m² el segon pis. A l’endarrerida 
façana principal en planta baixa, hi ha una porta d’accés de forma rectangular i voltada 
de carreus com les finestres superiors. Finestres molt boniques resten en diferents parts de la 
casa. Tota la casa ha sofert un procés d’embelliment obrint-se balcons i galeries. A la torre hi 

dra i dues de la façana principal amb dues 
inscripcions, les dates de 1762 i 1784. A ponent hi ha una altra porta d’accés a l’habitatge a 
nivell del primer pis, a la que s’arriba per una escala exterior, també dona accés al porxo 

la façana posterior disposa d’una grans contraforts.  
Els materials utilitzats en les edificacions son: maçoneria i afegitons de ciment, fusta i teula. 
La casa està envoltada d’un prat i no gaire lluny el bosc, presenta un entorn i un jardí molt 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

egons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  61 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº39 ELS MUNTS 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Els Munts

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU, Zona 22b Àrea d’Especial Interès 
del patrimoni escològic
entorn forest

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: SI 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: Els Munts. Nivell 4 
(Fitxa 5 del Patrimoni natural

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb grans carreus en algunes 
obertures

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals 
a l’habitatge, turisme rural, restauració

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Casa del segle XVIII, a inicis d’aquest era habitada per la família Munts, però ja a 
l’any 1744, es parla dels masovers dels Munts. No es té cap notícia constructiva 
que permeti datar la masia. 
Conjunt format per tres volums, la masia; un cobert; i un pou. El conjunt està 
situat a dalt del cingle dels Munts, des d’on es divisa una bonica panoràmica. A 
la part nord de la casa es troba el punt més alt de Savassona, on hi ha 
instal·lada una torre de vigilància de focs i un 
GeográficoCatastral”. 
Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i primer 
pis, amb una superfície construïda d’uns 170m², tot i que hi ha una llanterna que 
té planta segona, de forma rectangular i coberta a dues vessants, amb una 
superfície construïda d’uns 45m².  
La façana presenta un portal rectangular de pedra, amb llinda de fusta i quatre 
finestres a la planta baixa i dues més al primer pis. A llevant s’hi adossen tres 
cossos abrigats sota la mateixa vessant de la casa. En aquest indret s’eleva la 
llanterna en forma de torre que sobresurt del cos de l’edificació. Per la part de 
tramuntana es troba adossada al turó i les finestres del primer pis donen a ran de 
terra. A ponent conserva murs més antics i finestres amb els ampits motllurats. 
Els materials constructius son lleves de gres unides amb morter de calç i afegitons 
de totxo i portland. Obertures de gres groguenc ben escairat. 
Prop de la casa hi ha un coll de pou modern, el conjunt 
camps de conreu i més lluny hi ha el bosc. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Segons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric
No s’admeten ampliacions. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Els Munts 
447.727; y=4.643.081 

POLÍGON 007; PARCEL·LA 56 
SNU, Zona 22b Àrea d’Especial Interès 
del patrimoni escològic-paisatgístic en 
entorn forestal 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

BCIL  

 Parcial 

Els Munts. Nivell 4 – Protecció ambiental 
(Fitxa 5 del Patrimoni natural 
Llindes amb grans carreus en algunes 
obertures 

ÚS ACTUAL: Masia 
usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

restauració. 

 

Cap 

SOCIALS 

inicis d’aquest era habitada per la família Munts, però ja a 
l’any 1744, es parla dels masovers dels Munts. No es té cap notícia constructiva 

Conjunt format per tres volums, la masia; un cobert; i un pou. El conjunt està 
, des d’on es divisa una bonica panoràmica. A 

la part nord de la casa es troba el punt més alt de Savassona, on hi ha 
instal·lada una torre de vigilància de focs i un vèrtex geodèsic del “Instituto 

e planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i primer 
pis, amb una superfície construïda d’uns 170m², tot i que hi ha una llanterna que 

ular i coberta a dues vessants, amb una 

La façana presenta un portal rectangular de pedra, amb llinda de fusta i quatre 
finestres a la planta baixa i dues més al primer pis. A llevant s’hi adossen tres 

a la mateixa vessant de la casa. En aquest indret s’eleva la 
llanterna en forma de torre que sobresurt del cos de l’edificació. Per la part de 
tramuntana es troba adossada al turó i les finestres del primer pis donen a ran de 

més antics i finestres amb els ampits motllurats.  
Els materials constructius son lleves de gres unides amb morter de calç i afegitons 
de totxo i portland. Obertures de gres groguenc ben escairat.  

sa hi ha un coll de pou modern, el conjunt està envoltat d’antics 
 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

egons el Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals cal 
mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

Núm. Inventari  62 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº40 CASANOVA DEL RAURELL Núm. Inventari  66 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Casanova del Raurell 
COORDENADES UTM(ED50): x=447.903; y=4.646.697 

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA  0008; PARCEL·LA 057 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Algunes llindes amb grans carreus en 
obertures 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, educació en el lleure 
vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Petita masia a pocs metres del mas Raurell. Es degué construir com a annexa de 
l’explotació agrícola d’aquesta masia, registrada als fogatges de la parròquia i terme de 
Savassona de l’any 1553. La façana de migdia presentava la inscripció següent: “Pueblo de 
Tavernolas y Cebassona, partido de Vich província de Barcelona”, aquesta és similar a la 
del mas Torrents, però en la recent rehabilitació que s’hi ha dut a terme es va repicar la 
façana i aquesta va desaparèixer. 
La masia, està formada per diversos cossos corresponents a diferents ampliacions, el cos 
original és una planta de forma quadrangular, coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. A ponent hi ha adossats dos cossos 
de forma rectangular, que segueixen el mateix pendent de la coberta del cos original i per 
tant, a coberts a una vessant. El cos original i el següent cos annexa consten d’una planta 
baixa i un pis; en el tercer cos desapareix el segon pis degut a la pendent de la coberta. El 
conjunt dels tres cossos tenen una superfície construïda en planta baixa d’uns 140m² i d’uns 
100m² el primer pis. 
A la façana principal hi ha el portal d’accés a l’habitatge, és rectangular amb llinda de 
fusta, hi ha també diverses finestres, algunes amb llindes de fusta i altres amb grans carreus. 
A la part de ponent s’hi adossa un cobert de planta baixa cobert seguint el pendent de la 
coberta. Al nord s’hi obre un portal i quatre finestres i a llevant dues finestres més. 
Recentment s’ha rehabilitat incorporant-hi solucions constructives actuals, tal com 
barbacana de fusta de pi, xemeneies metàl·liques, etc. 
Els materials utilitzats en les edificacions son: maçoneria i algunes ampliacions de totxo, fusta 
i teula. 
La casa està envoltada d’un prat i no gaire lluny el bosc, presenta un entorn i un jardí molt 
ben cuidats. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica.  

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº41 LA GARRIGA Núm. Inventari  67 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: La Garriga 
COORDENADES UTM(ED50): x=446.800; y=4.646.922 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 006; PARCEL·LA 046 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU-AEA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb grans carreus en obertures; 
cavall de forma triangular; murs de 
pedra seca 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Masia 
ÚS ADMÈS: Residencial, usos artesanals i les activitats professionals vinculades 

a l’habitatge, turisme rural, restauració, educació en el lleure 
vinculat en el desenvolupament rural. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 
Antiga masia que conserva documentació del segle XV, el mas era habitat pels Garriga i al 
segle XVI, en el fogatge de 1553 hi ha registrat un tal Antoni Garriga. El cognom ha passat 
d’hereu a hereu i el nom encara avui perdura per bé que els seus descendents actualment 
viuen a Vic, tot i mantenir l’explotació agrícola del mas. La casa ha sofert diverses 
transformacions com podem veure per la finestra gòtica, les dades constructives que 
pertanyen al segle XVIII i una ampliació de l’any 1945. Llinda: AVE MARIA SIN PECADO 
CONCE BIDA 1749, i llinda en finestra1782. Hi hala masia i vàries ampliacions; un annex a 
d’habitatge; i dependències agrícoles ara en ruïnes. La masia té planta irregular, està 
formada per quatre volums a diferent alçada conseqüència de diverses ampliacions de 
diferents èpoques, està coberta a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana 
principal, orientada a migdia. El volum més alt consta de planta baixa i dues plantes pis, 
amb una superfície construïda d’uns 180m² cada planta; els dos volums de la dreta consten 
de planta baixa i una planta pis, amb una superfície construïda d’uns 110 m² cada planta. 
La façana presenta un portal rectangular de pedra amb una gran llinda esculturada i una 
finestra al damunt, protegida per una reixa. A la planta hi ha dos portals més de recent 
construcció. Damunt del portal principal hi ha una finestra gòtica però amb l’ampit de 
totxo; una altra amb l’ampit motllurat i datada i una de més petita. Hi ha també un porxo 
adossat al mur sud del cos més alt, té planta rectangular i està cobert a dues vessants, amb 
el carener perpendicular a migdia, la planta només té mur vers migdia de manera que es 
pot passar per sota damunt d’un sòl enllosat de pedra que dona accés a la lliça. A nivell de 
primer pis el teulat es sosté damunt uns pilars de pedra motllurats a la base i a la part 
superior. El terra és empostissat i hi ha una barana de ferro. És cobert amb bigues de roure, 
llates i teules; cal destacar el cavall que aguanta el carener que té forma triangular i els 
caps de biga motllurats que descansen sobre els pilars. Hi ha un gran cobert i un porxo 
annex a l’habitatge, té planta quadrada i està cobert a una vessant majoritàriament, amb 
el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia, consta de planta baixa i una 
planta pis que és un gran porxo, amb una superfície d’uns 100m² cada planta, hi ha una 
lliça enllosada davant del portal. Cal destacar uns bonics murs de pedra seca que envolten 
la casa i l’horta, parcialment destruïts. Materials constructius: murs de pedra seca, 
maçoneria, pedra ben treballada, teules i fusta de roure. Assentada al desnivell del terreny, 
la vessant nord és més llarga i el ràfec és a 1m del terra.  

 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº42 FUSSIMANYA  
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Fussimanya 
COORDENADES UTM(ED50): x=446.230; y=4.647.577 

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA 64.760; PARCEL·LA 18 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNC, Zona 8c Restauració i serveis 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU-AEA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llinda amb inscripció 1717; grans carreus 
en algunes obertures; contraforts 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Restauració 
ÚS ADMÈS: Tots els volums són objecte de manteniment per l’ús actual de 

restauració o activitats vinculades amb el lleure propis del sòl no 
urbanitzable. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Antiga masia documentada als fogatges de la parròquia i terme de Savassona de l’any 
1553. Aleshores habitava el mas un tal Miquel Fonçimany. Segons les dades constructives, la 
masia fou reformada al segla XVIII (1717). Vers els anys 70 del segle XX fou ampliada i 
restaurada a fi de convertir-la en hostal. 
Conjunt format per tres volums, constituïts per diversos cossos conseqüència de diferents 
ampliacions. El volum A conté l’habitatge original, reconvertit en restaurant; el volum B és 
una ampliació; i el volum C son els serveis. 
La masia està formada per dos cossos, el cos original és de planta rectangular, coberta a 
dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Consta de 
planta baixa i una planta pis, amb una superfície construïda d’uns 200m² cada planta. A 
garbí hi ha adossat un cos format per dos volums a diferent alçada; l’un té forma 
rectangular cobert a dues vessants seguint els pendents de la masia; i l’altre té forma 
irregular, cobert a una vessant abocant les aigües al nord, consten de planta baixa i planta 
pis i tenen una superfície construïda d’uns 160m². A la façana principal hi ha un portal 
rectangular i s’accedeix directament al primer pis, amb inscripció en carreu 1717, també hi 
ha tres finestres amb llinda de fusta i a la part esquerra hi ha el cos del forn adossat. A llevant 
hi ha un gran finestral amb la llinda de fusta a la planta i tres finestres amb llinda de fusta al 
primer pis. Al nord hi ha dos contraforts de sosteniment i diverses finestres amb llinda de fusta. 
A ponent hi ha un porxo, ara convertit en galeria, i al nord-oest s’hi forma un petit pati. La 
part baixa d’aquest cos té un portal d’accés a la casa. Per la part de llevant de l’edificació 
s’adossa un cos de planta més o menys rectangular, amb un finestral orientat al nord i un 
portal a ponent, té un portal i finestres a migdia. 
Els materials utilitzats en les edificacions son: maçoneria i afegitons de maó, fusta i teula. 
La masia es troba assentada sobre el desnivell del terreny, que fa pendent de sud a nord. La 
casa està envoltada de bosc i camps de conreu, presenta un entorn i un jardí molt ben 
cuidats. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº43 CASANOVA 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Casanova

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SUC

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR:

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: Cabana.
Nivell 3 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llinda amb inscripció 1784; grans carreus 
en obertures, al
motllures

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS:  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

La única notícia històrica es troba al portal de la façana orientada a migdia, 
que duu la inscripció següent: 17 + 84. De la cabana no hi ha cap dada 
constructiva que ens permeti datar la seva edificació, però la seva història deu 
anar unida a la de l’edifici. 
 
Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener 
perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Consta de planta 
baixa, pis i golfes. La façana presenta un portal rectangular i dues finestres, una 
de les quals és protegida per un llangardaix. Al primer 
les golfes una altra. Les del primer pis tenen l’ampit motllurat. A ponent hi ha un 
portal d’arc rebaixat, i al primer pis una finestra amb ampit i posa torratxes. A 
tramuntana s’adossa un cos d’una única planta i coberta  un
amb un portal rectangular format per tres grans peces de pedra, i a ponent 
s’obren espieres. A llevant només hi ha una finestra al primer pis i un portal de 
construcció recent. La teulada presenta molt poc voladís.
 
Existeix una cabana de planta rectangular, coberta a una única vessant que 
envia les aigües cap a la banda de tramuntana. Presenta un portal format per 
grans carreus de pedra molt ben picada i amb la llinda de fusta la qual 
s’amaga sota el ràfec de la teulada, que gairebé no té v
dividida en dues plantes a través d’un empostissat de fusta. També a dins hi ha 
rastell i un estable de fusta. A ponent hi ha un cos de totxo i de ciment seguint la 
mateixa estructura de l’edificació. A migdia a més del portal de 
esmentat, n¡hi ha un altre de més gran bastit amb totxo. La resta de murs son 
cecs. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric

  

BÉNS A PROTEGIR 

Casanova 
444.240; y=4.645.278 

ILLA 41.520; PARCEL·LA 01 
C. Zona 6c Habitatge aïllat especial 

NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

BCIL  

 Parcial 

Cabana. 
Nivell 3 - Parcial 
Llinda amb inscripció 1784; grans carreus 
en obertures, algunes amb decoració i 
motllures 

ÚS ACTUAL: Masia 

Molt bo 

Cap 

SOCIALS 

a al portal de la façana orientada a migdia, 
que duu la inscripció següent: 17 + 84. De la cabana no hi ha cap dada 
constructiva que ens permeti datar la seva edificació, però la seva història deu 

coberta a dues vessants i amb el carener 
perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Consta de planta 
baixa, pis i golfes. La façana presenta un portal rectangular i dues finestres, una 
de les quals és protegida per un llangardaix. Al primer pis s’obren tres finestres i a 
les golfes una altra. Les del primer pis tenen l’ampit motllurat. A ponent hi ha un 
portal d’arc rebaixat, i al primer pis una finestra amb ampit i posa torratxes. A 
tramuntana s’adossa un cos d’una única planta i coberta  una sola vessant, 
amb un portal rectangular format per tres grans peces de pedra, i a ponent 
s’obren espieres. A llevant només hi ha una finestra al primer pis i un portal de 
construcció recent. La teulada presenta molt poc voladís. 

lanta rectangular, coberta a una única vessant que 
envia les aigües cap a la banda de tramuntana. Presenta un portal format per 
grans carreus de pedra molt ben picada i amb la llinda de fusta la qual 
s’amaga sota el ràfec de la teulada, que gairebé no té voladís. Interiorment està 
dividida en dues plantes a través d’un empostissat de fusta. També a dins hi ha 
rastell i un estable de fusta. A ponent hi ha un cos de totxo i de ciment seguint la 
mateixa estructura de l’edificació. A migdia a més del portal de pedra 
esmentat, n¡hi ha un altre de més gran bastit amb totxo. La resta de murs son 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

al mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº44 CAN MON 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Can Mon

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA 41.520;

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SUC. Zona 6c Habitatge aïllat especial

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR:

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llinda amb inscripció SAGIMON 16 IHS 08 
ROVIRA; grans carreus en obertures 
motllurades

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masoveria ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS:  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

Les notícies històriques de les que disposem son unes dades constructives, a la 
finestra del primer pis de la part de migdia: SAGIMON 16 IHS 08 ROVIRA, així la 
masia sembla ser del 1608. La història de la cabana
 
Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana, orientada a migdia. La vessant esquerra és bastant 
més llarga que la dreta. Consta de planta baixa i pis. La façana presenta un 
portal rectangular amb carreus de pedra i llinda de fusta, una finestra i un portal 
recent. El primer pis té un portal a la banda esquerra i una finestra motllurada i 
amb llinda datada. A ponent el mur és cec i hi ha un pati de lloses prop del mur, 
formant una mena de lliça. A la part de tramuntada hi ha diverses finestres 
construïdes amb materials moderns. Ha perdut les primitives funcions i s’utilitza 
com a segona residència. 
 
Existeix una cabana que es troba unida per la part sud a una gran llosa que li fa 
de mur. És de planta més o menys rectangular i coberta a dues vessants, amb el 
carener perpendicular a la façana la qual és orientada a nord. En  aquest indret 
el ràfec sobresurt més i el carener és sostingut per una biga molt original que té 
la forma d’un angle agut i és d’una única peça. Els murs de llevant i de ponent 
son cecs i la teulada sense ràfec. La part de la façana no té mur i és protegida 
per una cortina de canyes. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric

  

BÉNS A PROTEGIR 

Can Mon 
444.147; y=4.645.302 

ILLA 41.520; PARCEL·LA 01 
SUC. Zona 6c Habitatge aïllat especial 

NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

BCIL  

 Parcial 

Llinda amb inscripció SAGIMON 16 IHS 08 
ROVIRA; grans carreus en obertures 
motllurades 

ÚS ACTUAL: Segona residència 

Molt bo 

Cap 

SOCIALS 

Les notícies històriques de les que disposem son unes dades constructives, a la 
finestra del primer pis de la part de migdia: SAGIMON 16 IHS 08 ROVIRA, així la 
masia sembla ser del 1608. La història de la cabana va unida a la del mas. 

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana, orientada a migdia. La vessant esquerra és bastant 
més llarga que la dreta. Consta de planta baixa i pis. La façana presenta un 

ectangular amb carreus de pedra i llinda de fusta, una finestra i un portal 
recent. El primer pis té un portal a la banda esquerra i una finestra motllurada i 
amb llinda datada. A ponent el mur és cec i hi ha un pati de lloses prop del mur, 

a de lliça. A la part de tramuntada hi ha diverses finestres 
construïdes amb materials moderns. Ha perdut les primitives funcions i s’utilitza 

Existeix una cabana que es troba unida per la part sud a una gran llosa que li fa 
r. És de planta més o menys rectangular i coberta a dues vessants, amb el 

carener perpendicular a la façana la qual és orientada a nord. En  aquest indret 
el ràfec sobresurt més i el carener és sostingut per una biga molt original que té 

e agut i és d’una única peça. Els murs de llevant i de ponent 
son cecs i la teulada sense ràfec. La part de la façana no té mur i és protegida 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

ctar la composició volumètrica. 

 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº45 EL XUCLÀ 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: El Xuclà

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA 41.520;

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SUC

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR:

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: Cabana.
Nivell 3 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb inscripcions 1693, 1824; 
porxo porticat; grans carreus a les 
obertures

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS:  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS

DESCRIPCIÓ: 

La història de la masia està vinculada a la baronia de Savassona, com la 
mateixa parròquia de Sant Esteve de Tavèrnoles.
 
La masia està orientada vers migdia i el 
cobert a dues vessants. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. Al primer pis 
hi ha un petit balcó, l’ampit del qual està prolongat i aprofitant com a coberta 
d’una cort. A la part esquerra de la façana hi ha un cos 
arcs rebaixats, tant a la planta com al pis superior.
 
Masia plena d’afegitons, amb llindes que daten del 1693 la més antiga, i del 
1824 la més recent. 
 
Els materials constructius son pedra, fusta i teules, i està en bon estat de 
conservació. 
 
Actualment s’hi han fet diferents afegitons de maó a la part posterior.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètric

  

BÉNS A PROTEGIR 

El Xuclà 
444.275; y=4.645.302 

ILLA 41.520; PARCEL·LA 01 
C. Zona 1 Nucli antic  

NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  

 

BCIL  

 Parcial 

Cabana. 
Nivell 3 - Parcial 

Llindes amb inscripcions 1693, 1824; 
porxo porticat; grans carreus a les 
obertures 

ÚS ACTUAL: Masia 

 

Cap 

SOCIALS 

La història de la masia està vinculada a la baronia de Savassona, com la 
mateixa parròquia de Sant Esteve de Tavèrnoles. 

La masia està orientada vers migdia i el cos central de forma quadrada està 
cobert a dues vessants. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. Al primer pis 
hi ha un petit balcó, l’ampit del qual està prolongat i aprofitant com a coberta 
d’una cort. A la part esquerra de la façana hi ha un cos adossat, porticat amb 
arcs rebaixats, tant a la planta com al pis superior. 

Masia plena d’afegitons, amb llindes que daten del 1693 la més antiga, i del 

Els materials constructius son pedra, fusta i teules, i està en bon estat de 

Actualment s’hi han fet diferents afegitons de maó a la part posterior. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

al mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº46 SANT ESTEVE DE TAVÈRNOLES 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Carrer de l’Església 
COORDENADES UTM(ED50): x=444.289; y=4.644.874 

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA 42.498; PARCEL·LA 02 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SUC. E4p. Equipament 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL-ZA  

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: Làpides funeràries. 
Nivell 2 - conservació 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Lllinda amb inscripció 1728; portalada; 
campanar 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Culte - parròquia ÚS ACTUAL: Culte - parròquia 

ÚS ADMÈS: Culte – parròquia 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: L’església bo, les làpides regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES, ARQUITECTÒNIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

És una de les esglésies romàniques més ben conservades de la comarca d’Osona. Fou 
construïda pels vescomtes d’Osona cap el 1069 en un dels seus feus i fou reconeguda nou 
anys més tard pel bisbe de Vic al vescomte Ramon Folc, el qual, en morir en mans dels 
sarraïns a l’any 1086 la lliurà junt amb l’església de Sant Pere a la canònica vigatana. Com la 
majoria d’esglésies de la comarca en època barroca fou ampliada i transformada, així, 
com indica la inscripció, vers el 1728 fou sobre-aixecada, s’hi construïren capelles laterals, 
una de les quals fou abolida durant la restauració i s’hi obrí el portal de ponent. Malgrat tot 
encara es pot admirar la bellesa romànica del temple. L’església és d’una sola nau amb dos 
arcs torals i un absis amb tres finestres de doble obertura. A la part de tramuntana s’hi 
adossa una capella lateral, però la part de migdia conserva la tipologia primitiva gràcies a 
una bona restauració, i per tant hi ha indicis de la primitiva porta. A la nau, prop de l’absis, 
s’hi adossa un esvelt campanar de torre que sobresurt dos pisos de la nau i conserva quatre 
finestres geminades a cada pis i arquets, lesenes i dents de serra, decoracions típiques del 
romànic llombard. Aquestes decoracions també es poden admirar al mur de migdia i l’absis. 
El portal de ponent és de forma rectangular però es troba emmarcat la següent inscripció: 
1728 STEPHANUS VIDIT COELOS APERTOS VIiT: E INTROVIT HOMO CVCOL. És construïda amb 
maçoneria i pedra vista, la nau és coberta amb teules i lloses i l’absis és cobert amb lloses. 
Hi ha unes làpides funeràries davant del portal de ponent. Una està formada per una llosa 
rectangular d’uns 2x0,75, amb una llarga inscripció en llatí. A continuació n’hi ha un a altra 
de mides semblants, més deteriorada però amb un baix relleu a la part de migdia, en el 
qual hi ha representats els símbols de la mort; una calavera i uns ossos creuats. A sota també 
hi ha una inscripció. Hi ha dues làpides més, però estan molt deteriorades i només es pot 
llegir la inscripció del mas dels difunts. Totes son de pedra picada. La primera làpida 
funerària pertany al sepulcre de Miquel Galles, rector de la parròquia de Tavèrnoles, mort el 
20 d’agost de 1839. La segona correspon a Jacinto Verdaguer, que va morir l’any 1868, es 
tracta segurament de Jacint Verdaguer i Ordeix, oncle i padrí del poeta de Folgueroles. I les 
altres dues làpides corresponen als habitants de les cases veïnes: les Cos i els Ruquet. 

  

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

  

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº47 CASTELL DE ROCA DEL 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Sobre un p

COORDENADES UTM(ED50): x=44

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: �
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: BCIN

Núm. Registre/cat: BCIN Monument històric // 1613
51-
05/05/1949

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 - 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Defensiva - Castell ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS:  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES

DESCRIPCIÓ: 

La Roca del Purpirol son unes restes d'una fortalesa, documentada el 1098, que 
mostra encaixos de murs en una penya sobre el mas Pujol. 
 
Aquesta era una de les fortaleses que defensaven la línia del Ter, juntam
amb Casserres, Savellana i l'Esquerda de Roda.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES

Únicament són admeses actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé. 

 

  

BÉNS A PROTEGIR 

CASTELL DE ROCA DEL PURPIROL 

Sobre un puig al sud del mas Pujol 
444.171; y=4.645.962 

POLÍGON 002; PARCEL·LA 31 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

NO 

� 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic  
BCIN 

BCIN Monument històric // 1613-MH / R-I-
-5733 // Decret 22/04/1949 BOE 

05/05/1949 

 Integral 

 

ÚS ACTUAL: Desús 

Ruïnes 

Incendi 

HISTÒRIQUES 

restes d'una fortalesa, documentada el 1098, que 
mostra encaixos de murs en una penya sobre el mas Pujol.  

Aquesta era una de les fortaleses que defensaven la línia del Ter, juntament 
amb Casserres, Savellana i l'Esquerda de Roda. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES  

Únicament són admeses actuacions de restauració i consolidació que no 

 

Núm. Inventari  79 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº48 CASAL DE VILAMUNTÀ Núm. Inventari  80 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Al sud de Casadevall 
COORDENADES UTM(ED50): x=447.502; y=4.644.929 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LA 70 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: � 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic  

 

CATEGORIA: 
Núm. Registre/cat: 

BCIN  

BCIN Monument històric // 1614-MH / R-I-
51-5734 // Decret 22/04/1949 BOE 
05/05/1949 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 - Integral 

ALTRES PROTECCIONS: AEA Àrea d’expectativa arqueològica 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Defensa-casa forta ÚS ACTUAL: Desús 
ÚS ADMÈS:  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 

SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

El casal de Vilamuntà fou en un altre temps la casa senyorial d'una família noble, 
avui desconeguda. Aquest casal es trobava dins l'antic terme del castell de 
Savassona. El casal no és documentat fins l'any 1237. L'any 1326 Bernat de Sant 
Romà va vendre al cavaller Ramon de Savassona tota la sevadomus 
anomenada Puig de Vilamuntà amb la seva masoveria, dita del Puig, situada 
sota la parròquia de Sant Pere de Savassona. El casal es trobava ja en estat 
ruïnós al segle XIV. 
 
Son les restes d’uns murs, unes poques filades d’aparell romànic, a llevant del 
terme i prop del mas Casadevall, de Savassona. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

Únicament són admeses actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé. 

  

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº49 CAN TORDERA  
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: C/ de l’Església, 22. Nucli de Tavèrnoles. 
COORDENADES UTM(ED50): x=444.189,y=4.644.702 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 4249801DG4444N0001PX 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SUC, Zona 1. Nucli antic 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic   

CATEGORIA: 
Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 
NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes amb inscripcions; porxo en planta 
primera 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Habitatge 
ÚS ADMÈS: Habitatge 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La 
coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a 
la façana, que es troba orientada a ponent, seguint la línia de carrer.  
Hi ha dos portals d’entrada, situats a la planta baixa, formats per brancals 
quadrangulars sobre els que es recolza una llinda monolítica.  
El portal principal presenta una reforma a la part inferior. A la llinda hi ha inscrita 
la data "1716" i, al centre, un emblema amb una creu a la part superior. 
Les finestres són de disposició asimètrica, emmarcades amb carreus de pedra i 
lleixa motllurada. 
Al pis superior de la façana de migdia, hi ha una finestra amb la següent 
inscripció a la llinda: “TORDERA. PERE 16 88 JOAN. TORDERA” i, al mig de l’any, un 
emblema amb una creu. 
En destaca el porxo situat al pis superior, amb embigat de fusta i barana del 
mateix material. 
La façana és de pedra vista, amb pedres cantoneres ben treballades. En alguns 
punts encara conserva part de l’antic arrebossat. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº50 CAN JANOT  
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: C/ del Call, 3. Nucli de Tavèrnoles. 
COORDENADES UTM(ED50): x=444.210,Y=4.644.694 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 4249303DG4444N0001IX  
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SUC, Zona 1. Nucli antic 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic   

 
                            
                            
 

CATEGORIA: 
Núm. Registre/cat: 

BCIL  

-- 
NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - Parcial 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Llindes  

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Masia ÚS ACTUAL: Habitatge 
ÚS ADMÈS: Habitatge 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Can Janot és una antiga casa de poble, situada a redós de l’església parroquial 
de Sant Esteve de Tavèrnoles. Fa pocs temps, fou objecte d’obres de reforma i 
remodelació. 
Està formada per dos habitatges independents de planta rectangular. La 
coberta és de teula àrab, amb el carener paral·lel a la façana, que es troba 
orientada a ponent. 
Un dels cossos consta de planta baixa i planta pis. Al pis superior s’hi obre un 
porxo amb embigat de fusta, i barana del mateix material. 
L’altre cos consta de planta baixa i dues plantes pis; el pis superior es troba 
sobrealçat sobre la teulada. 
Hi ha dos portals d’entrada, situats a la planta baixa, estan formats per brancals 
quadrangulars, sobre els que es recolza una llinda monolítica. 
Les finestres són de disposició asimètrica, unes emmarcades amb carreus de 
pedra i d’altres amb llinda de fusta. 
La façana és repicada amb pedra vista. 
 
Cronològicament, la casa sembla situar-se entre el segles XVII i XVIII, però la seva 
situació tan pròxima a l’església de Sant Esteve de Tavèrnoles podria relacionar-
se amb uns orígens més antics. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº51 ESCALES DELS FOQUERS
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Al sud dels Foquers, arran del camí.

COORDENADES UTM(ED50): x=444

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS:  

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Escales ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS:  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES

DESCRIPCIÓ: 

Les escales de Foquers formen part del camí que uneix Folgueroles amb 
Tavèrnoles. Estan formades per un llarg tram de més de 300 esglaons irregulars 
de pedra, amb un desnivell de gairebé 50 m.
El primer tram fins al serrat, és bastant llarg, uns 45 m, amb una gran
Presenta aproximadament 286 esglaons i és el més antic.
El segon tram és més curt, surt de la casa dels Foquers i baixa fins a la font 
homònima. Presenta aproximadament 31 esglaons. Fou construït poc temps 
després que l’anterior per a facilitar l’accés a la font, al safareig i a la bassa.
 
La obra fou iniciativa de l’antic jutge de Pau de Tavèrnoles, Pere Verdaguer, al 
adonar-se’n de la perillositat de la pendent d’aquest tram del camí de 
Tavèrnoles a Folgueroles, quan un dia després d’unes intens
caure el rector de Folgueroles al passar-hi. Fou construïda pels veïns del Xuclà.
Actualment, a les escales de Foquers es celebra anualment la cursa Crono
escales de Foquers, i és un indret molt concorregut pels excursionistes.
 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Únicament són admeses actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé. 

 

BÉNS A PROTEGIR 

Nº51 ESCALES DELS FOQUERS 

Al sud dels Foquers, arran del camí. 
444.062,y=4.644.235 

POLÍGON 003; PARCEL·LA 18 
SNU, Zona 22b ÀEI entorn forestal 

NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic   

 

                           

BPU  

 Parcial 

 

ÚS ACTUAL: Escales 

Regular 

Incendi 

SOCIALS i HISTÒRIQUES 

les de Foquers formen part del camí que uneix Folgueroles amb 
Tavèrnoles. Estan formades per un llarg tram de més de 300 esglaons irregulars 
de pedra, amb un desnivell de gairebé 50 m. 
El primer tram fins al serrat, és bastant llarg, uns 45 m, amb una gran pendent. 
Presenta aproximadament 286 esglaons i és el més antic. 
El segon tram és més curt, surt de la casa dels Foquers i baixa fins a la font 
homònima. Presenta aproximadament 31 esglaons. Fou construït poc temps 

’accés a la font, al safareig i a la bassa. 

La obra fou iniciativa de l’antic jutge de Pau de Tavèrnoles, Pere Verdaguer, al 
se’n de la perillositat de la pendent d’aquest tram del camí de 

Tavèrnoles a Folgueroles, quan un dia després d’unes intenses pluges, hi va 
hi. Fou construïda pels veïns del Xuclà. 

Actualment, a les escales de Foquers es celebra anualment la cursa Crono-
escales de Foquers, i és un indret molt concorregut pels excursionistes. 

ACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament són admeses actuacions de restauració i consolidació que no 

 

 

                           ♦ 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº52 MOLÍ DEL PUJOL 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Al nord de la font del Pujol, en el torrent

COORDENADES UTM(ED50): x=443

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arquitectònic

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BPU

-- 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  3 - 

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: -- 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Molí ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS:  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes

SITUACIÓ DE RISC Incendi

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES

DESCRIPCIÓ: 

Les restes del molí del Pujol es situen a pocs metres a tramuntana de la font del 
Pujol, a tocar del torrent. Es troben en un indret molt brut, tant de deixalles 
inorgàniques, com de vegetació. 
L'edifici del molí és de mitjanes dimensions i de planta rectangular. Els seus murs 
són construïts amb maçoneria de pedra. 
Un portal rectangular dóna accés al carcabà on s'ubicaven les moles, 
actualment desaparegudes. Es conserva també la obertura de la sortida de 
l’aigua. 
La vegetació ha recobert bona part de l'estructura dificultant
documentació. 
La bassa, probablement, es trobava a la part posterior del molí, on hi ha el 
safareig de la font del Pujol. 
La resclosa es troba al torrent, a tocar de les restes de l’estructura del molí. Es 
tracta d’un salt natural del torrent, que el travessa transversalment, i dirigia 
l’aigua cap a la bassa. 
 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
Únicament són admeses actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé. 

 
 

BÉNS A PROTEGIR 

nord de la font del Pujol, en el torrent 
443.925,y=4.645.746 

POLÍGON 002; PARCEL·LA 30 
SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arquitectònic   

 
                      
                        

BPU  

 Parcial 

 

 

ÚS ACTUAL: Desús 

Ruïnes 

Incendi 

HISTÒRIQUES 

Les restes del molí del Pujol es situen a pocs metres a tramuntana de la font del 
a tocar del torrent. Es troben en un indret molt brut, tant de deixalles 

L'edifici del molí és de mitjanes dimensions i de planta rectangular. Els seus murs 

accés al carcabà on s'ubicaven les moles, 
actualment desaparegudes. Es conserva també la obertura de la sortida de 

La vegetació ha recobert bona part de l'estructura dificultant-ne la visibilitat i 

a la part posterior del molí, on hi ha el 

La resclosa es troba al torrent, a tocar de les restes de l’estructura del molí. Es 
ent, que el travessa transversalment, i dirigia 

DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament són admeses actuacions de restauració i consolidació que no 

 

 

                       
                        ♦ 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC - PALEONTOLÒGIC 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº1 CONJUNT DE SANT FELIUET I PLA DE SAVASSONA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Paratge Savassona 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.449; y=4.645.684 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 25 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal  

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arqueològic   
CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL-ZA  

 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS: Dins aquest conjunt s’hi localitza: 
La pedra del dau (F. 2), Pedra del 
sacrifici (F. 3), Pedres gravades de 
Savassona (F. 4), Rec de la Fíbula (F. 5), 
Tombes antropomorfes (F. 6), Tomba 
1958 (F. 7), Bauma 81 (F. 8). 
Nivell de protecció 4 – Protecció 
Ambiental (Fitxa 2 del patrimoni natural) 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Tots aquells inclosos en les fitxes 2 a 8. 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Jaciment ÚS ACTUAL: Jaciment 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ 
El seu accés es realitza per la carretera de Vic al Parador Nacional de Turisme de 
Sau, just al seu pas pel castell de Savassona. 
El Pla, caracteritzat per l’aflorament de margues grises clares i recobert per 
dipòsits procedents de l’erosió del Turó de gres. La potència d’aquests sediments 
varia d’acord amb el relleu del mateix pla, juntament amb els diferents factors 
que motivaren variacions en l’acció de sedimentació. Complementen aquest 
paisatge diferents blocs de gres, de distintes grandàries i formes, despresos del 
Turó, alguns d’ells han adquirit una certa popularitat (‘Pedra del Sacrifici’, ‘el 
Dau’, etc.). 
La zona de contacte, formada entre el pla i el Turó on hi ha situada l’església 
preromànica de Sant Feliuet. S’hi localitzen diferents baumes, normalment 
excavades a les margues i que tenen per sostre el mateix gres. 
El Turó de Sant Feliuet, constituït per gres que ha sofert un sistema de diaclasi. Les 
diaclasis anomenades ‘recs’ o ‘canals’ actuen com a receptors dels sediments 
originaris del pla de sobre i, també, formen uns excel·lents punts des d’on es fa 
possible l’accés al cim. 
Bibliografia: BUXÓ, D (Noves aportacions al jaciment de Savassona) Ausa X/102-
104/1982. 
Es pretén, amb la catalogació, salvaguardar les restes arqueològiques no 
conegudes que es troben en el subsòl d’aquest paratge.  

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº2 PEDRA DEL DAU 
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Pla de Savassona

COORDENADES UTM (ED50): x=445.

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic
entorn agroforestal

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR:

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arqueològic 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 –

ALTRES PROTECCIONS: Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona..

ELEMENTS SIGNIFICATIUS:  

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL:  Jaciment ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

SITUACIÓ DE RISC Esllavissada

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i

DESCRIPCIÓ: 

Del període ferro ibèric antic (-600). La bauma que forma la cara nord
Dau, ofereix unes característiques morfològiques similars a la Pedra del Sacrifici. Es tracta 
d’un abric lleuger o una bauma oberta, alta, amb unes dimensions aproximades de 8m de 
llarg, 3 d’ample i uns 2.5 d’alt. En superfície s’hi havia localitzat diferents restes 
arqueològiques que motivaren l’excavació el 1976. S’excavà la part central de la Bauma 
(uns 6m²), de jaciment. La cala fou, un cop acabat el seu estudi, reomplerta de nou i de 
llavors ençà, no s’hi ha observat senyals d’altres prospeccions o excavacions.
L’estratigrafia establerta fou la següent: un nivell superficial i un estrat I, de poca potència, 
amb pocs materials arqueològics i sense estructures. L’estrat II format per terres argiloses 
compactes, proporcionà tres sitges. La SITJA NÚM. 1, de la que sols se n’excavà la meitat, 
presenta una planta circular amb un diàmetre de 1.80m, secció ovalada i fons pla. La seva 
profunditat era de 85-90 cm. El farciment estava compost per terres color marró fosc,
pedres, alguns carbons i restes de vasos de ceràmica i fauna. Els materials no van aparèixer 
en cap mena d’ordre. La única cosa destacable en aquest sentit, és que el fons de la sitja 
presentava una forta acumulació de restes d’atuells. La SITJA NÚM. 2 (e
totalitat) presentava les mateixes característiques que l’anterior, amb un diàmetre de 1.40m 
i una profunditat de 75-80 cm. La SITJA NÚM. 3, que s’excavà fins la meitat tenia les mateixes 
característiques estructurals que les anteriors, 
diferent: presentava una forta concentració de carbons i no tantes pedres com les altres 
dues. A prop d’aquestes sitges, i en el límit de l’excavació, aparegueren un grup de 
materials, que foren interpretats com un possible nivell d’hàbitat. Amb tot, com que la 
superfície que se n’excavà era molt reduïda, no es pot assegurar.
Els materials arqueològics ofereixen un conjunt coherent format per fragments de ceràmica 
fta a mà, amb morfologia de vasos simples; vores verti
planes. Les decoracions no son abundants, però quan apareixen, solen ser en forma 
d’acanalats, incisions, cordons i tetons. Les restes de fauna corresponen, principalment, a 
bou, cabra i porc. 
Bibliografia: BUXÓ, D. (et al.J / Nota preliminar sobre el jaciment de la pedra del Dau 
(Savassona) / Ausa / Vic / vol. IX/ 1979/ 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Pla de Savassona 
x=445.549; y=4.645.653 
POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 
NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arqueològic   
BCIL-ZA  

– Integral  

Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona.. 

ÚS ACTUAL: Jaciment 

gular 

Esllavissada 

SOCIALS i HISTÒRIQUES 

que forma la cara nord-oest de la Pedra del 
Dau, ofereix unes característiques morfològiques similars a la Pedra del Sacrifici. Es tracta 
d’un abric lleuger o una bauma oberta, alta, amb unes dimensions aproximades de 8m de 

t. En superfície s’hi havia localitzat diferents restes 
arqueològiques que motivaren l’excavació el 1976. S’excavà la part central de la Bauma 
(uns 6m²), de jaciment. La cala fou, un cop acabat el seu estudi, reomplerta de nou i de 

observat senyals d’altres prospeccions o excavacions. 
L’estratigrafia establerta fou la següent: un nivell superficial i un estrat I, de poca potència, 
amb pocs materials arqueològics i sense estructures. L’estrat II format per terres argiloses 

proporcionà tres sitges. La SITJA NÚM. 1, de la que sols se n’excavà la meitat, 
presenta una planta circular amb un diàmetre de 1.80m, secció ovalada i fons pla. La seva 

90 cm. El farciment estava compost per terres color marró fosc, 
pedres, alguns carbons i restes de vasos de ceràmica i fauna. Els materials no van aparèixer 
en cap mena d’ordre. La única cosa destacable en aquest sentit, és que el fons de la sitja 
presentava una forta acumulació de restes d’atuells. La SITJA NÚM. 2 (excavada en la seva 
totalitat) presentava les mateixes característiques que l’anterior, amb un diàmetre de 1.40m 

80 cm. La SITJA NÚM. 3, que s’excavà fins la meitat tenia les mateixes 
característiques estructurals que les anteriors, tot i que el farciment era lleugerament 
diferent: presentava una forta concentració de carbons i no tantes pedres com les altres 
dues. A prop d’aquestes sitges, i en el límit de l’excavació, aparegueren un grup de 

ossible nivell d’hàbitat. Amb tot, com que la 
superfície que se n’excavà era molt reduïda, no es pot assegurar. 
Els materials arqueològics ofereixen un conjunt coherent format per fragments de ceràmica 
fta a mà, amb morfologia de vasos simples; vores verticals, inclinades a l’exterior i bases 
planes. Les decoracions no son abundants, però quan apareixen, solen ser en forma 
d’acanalats, incisions, cordons i tetons. Les restes de fauna corresponen, principalment, a 

t al.J / Nota preliminar sobre el jaciment de la pedra del Dau 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

que no siguin les encaminades a manteniment, 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº3 PEDRA DEL SACRIFICI
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Pla de Savassona

COORDENADES UTM (ED50): x=445.477; y=4.645.636

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 4

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic
entorn agroforestal

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR:

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arqueològic 

CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL

 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 –

ALTRES PROTECCIONS: Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona..

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Lloc d’enterrament inhumació aïllat, lloc 
d’habitació amb estructures 
conservades, casa.

  
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL:  Habitació/enterr ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent

SITUACIÓ DE RISC Esllavissada

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i

DESCRIPCIÓ: 

Per tradició oral es coneix per la Pedra del Sacrifici, degut a la creença de que en 
aquest indret s’hi celebraven rituals de sacrifici. Les excavacions han aportat diversos 
materials als arqueòlegs. Enterraments en posició fetal dels primers ramaders i pa
de la comarca. Es tractaria d’una cultura neolítica de la qual se’n troben relativament 
poques a Osona, i aquesta a Savassona. 
Davant del Castell de Savassona, en una explanada a l’esquerra de la carretera que 
va al Pantà de Sau, hi ha l’àrea arqueològica de Savassona, al costat del Turó de 
Sant Feliuet. Zona coberta de bosc. 
Del període ferro-ibèric antic al ple (-600/-200), del final del neolític al calcolític (
2500/-1800), possiblement es va utilitzar més tard per recolzar bigues d’una cabana o 
habitatge primitiu. A l’aire lliure, lloc d’habitació, amb estructures conservades d’una 
casa, lloc d’enterrament, inhumació, aïllat. 
Bloc de gres que es troba isolat del cimal (Turó de Sant Feliuet), del qual es 
desprengué, essent envoltat d’altres blocs de
Tot aquest conjunt es troba dins un bosc. El jaciment es troba a la cara Oest del bloc, 
el qual en la seva part baixa forma una bauma. 
El jaciment presenta un buit imponent. Els talls i les restes arqueològiques d
estan sotmesos a una lenta destrucció, fruit de l’erosió i de l’acció dels visitants.
Les excavacions han posat de manifest una rica seqüència d’ocupació, així com dos 
enterraments que contenen esquelets encongits en forma de fetus. L’existència 
enterraments, de nombroses restes de ceràmica i la bona situació geogràfica 
indiquen l’existència d’un poblat ibèric pels voltants. Escampades pel bosc hi ha 
diverses pedres amb gravats, creus, signes, etc

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES
No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Nº3 PEDRA DEL SACRIFICI 

Pla de Savassona 
x=445.477; y=4.645.636 
POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 
NO 

 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arqueològic   

 

BCIL-ZA  

– Integral  

Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona.. 

Lloc d’enterrament inhumació aïllat, lloc 
d’habitació amb estructures 
conservades, casa. 

ÚS ACTUAL: Jaciment 

Dolent 

Esllavissada 

SOCIALS i HISTÒRIQUES 

Per tradició oral es coneix per la Pedra del Sacrifici, degut a la creença de que en 
aquest indret s’hi celebraven rituals de sacrifici. Les excavacions han aportat diversos 
materials als arqueòlegs. Enterraments en posició fetal dels primers ramaders i pagesos 
de la comarca. Es tractaria d’una cultura neolítica de la qual se’n troben relativament 

Davant del Castell de Savassona, en una explanada a l’esquerra de la carretera que 
ògica de Savassona, al costat del Turó de 

200), del final del neolític al calcolític (-
1800), possiblement es va utilitzar més tard per recolzar bigues d’una cabana o 

bitatge primitiu. A l’aire lliure, lloc d’habitació, amb estructures conservades d’una 

Bloc de gres que es troba isolat del cimal (Turó de Sant Feliuet), del qual es 
desprengué, essent envoltat d’altres blocs de característiques morfològiques similars. 
Tot aquest conjunt es troba dins un bosc. El jaciment es troba a la cara Oest del bloc, 
el qual en la seva part baixa forma una bauma.  
El jaciment presenta un buit imponent. Els talls i les restes arqueològiques descoberts 
estan sotmesos a una lenta destrucció, fruit de l’erosió i de l’acció dels visitants. 
Les excavacions han posat de manifest una rica seqüència d’ocupació, així com dos 
enterraments que contenen esquelets encongits en forma de fetus. L’existència dels 
enterraments, de nombroses restes de ceràmica i la bona situació geogràfica 
indiquen l’existència d’un poblat ibèric pels voltants. Escampades pel bosc hi ha 
diverses pedres amb gravats, creus, signes, etc 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

que no siguin les encaminades a manteniment, 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Nº4 PEDRES GRAVADES DE SAVASSONA
DADES BÀSIQUES  

ADREÇA: Pla de Savassona

COORDENADES UTM (ED50): x=445.

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 4

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic
entorn agroforestal

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: �
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR:

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arqueològic 

CATEGORIA:  BCIN

Núm. Registre/cat: BCIN
4277

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 –

ALTRES PROTECCIONS: Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona..

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Lloc amb representació gràfica sobre 
pedra gravat

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL:  Cap ÚS ACTUAL:

ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

SITUACIÓ DE RISC Cap

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i

DESCRIPCIÓ: 

La significació i la seva atribució a una època cultural concreta estan mal 
definides. La complexitat dels mateixos i de les tècniques emprades fan pensar 
en una diversificació, tant a nivell de significants com a cronologia. L’erosió 
natural i els mal tractes a que son sotmeses per part dels visitants, fan perillar el 
seu estat de conservació. Excavacions realitzades: s’han intentat diferents 
sondejos al peu d’alguna d’aquestes pedres (la núm. 2), sempre amb resultats 
negatius. Documentació gràfica al Museu Episcopal de Vic. 
Situades al pla que hi ha a l’est del Turó de Sant Feliuet, a poca distància dels 
altres jaciments arqueològics: Pedra del Dau, Pedra del Sacrifici..., hi ha aquest 
jaciment a l’aire lliure, son representacions gràfiques sobre pedra.
Son quatre blocs de gres gravats amb signes i figuracions. Situades de manera 
dispersa relativament pròximes uns dels altres. Els gravats presenten una 
disposició irregular, amb una gran densitat i cobrint la totalitat del bloc en 
alguns casos.  
Pedra 1: Hi ha una configuració antropomorfa, desproporcionada i asexual, en 
baix relleu (80x40cm). A més hi ha cavitats irregulars i cruciformes en general 
molt erosionades.  
Pedra 2: Gran abundància i varietat de signes, cruciformes, ferradures, cercles, 
..., a més d’altres combinacions de formes molt peculiars. 
Pedra 3 : Poc abundant en dibuixos, hi ha creus i cassoletes. 
Pedra 4:Formada per cassoletes, solcs i cruciformes. Hi ha també una figura 
humana de traç molt fi i possiblement posterior a la resta del conj
Bibliografia: “Pedres gravades de Savassona”, dins la Carta Arqueològica. 
Osona. Arxiu d’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei 
d’Arqueologia. Realitzada l’any 1984 i revisada l’any 1990.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  

BÉNS A PROTEGIR 

Nº4 PEDRES GRAVADES DE SAVASSONA 

Pla de Savassona 
x=445.548; y=4.645.771 
POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 
NO 

� 
ENTORN A PROTEGIR: 

CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
Patrimoni arqueològic   

BCIN-ZA  

BCIN-Zona arqueològica. Núm. Registre  
4277-ZA 

– Integral  

Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona.. 

Lloc amb representació gràfica sobre 
pedra gravat 

ÚS ACTUAL: Cap 

Regular 

Cap 

SOCIALS i HISTÒRIQUES 

La significació i la seva atribució a una època cultural concreta estan mal 
definides. La complexitat dels mateixos i de les tècniques emprades fan pensar 
en una diversificació, tant a nivell de significants com a cronologia. L’erosió 

ctes a que son sotmeses per part dels visitants, fan perillar el 
seu estat de conservació. Excavacions realitzades: s’han intentat diferents 
sondejos al peu d’alguna d’aquestes pedres (la núm. 2), sempre amb resultats 

u Episcopal de Vic.  
Situades al pla que hi ha a l’est del Turó de Sant Feliuet, a poca distància dels 
altres jaciments arqueològics: Pedra del Dau, Pedra del Sacrifici..., hi ha aquest 
jaciment a l’aire lliure, son representacions gràfiques sobre pedra. 
on quatre blocs de gres gravats amb signes i figuracions. Situades de manera 

dispersa relativament pròximes uns dels altres. Els gravats presenten una 
disposició irregular, amb una gran densitat i cobrint la totalitat del bloc en 

ha una configuració antropomorfa, desproporcionada i asexual, en 
baix relleu (80x40cm). A més hi ha cavitats irregulars i cruciformes en general 

Pedra 2: Gran abundància i varietat de signes, cruciformes, ferradures, cercles, 
d’altres combinacions de formes molt peculiars.  

Pedra 3 : Poc abundant en dibuixos, hi ha creus i cassoletes.  
Pedra 4:Formada per cassoletes, solcs i cruciformes. Hi ha també una figura 
humana de traç molt fi i possiblement posterior a la resta del conjunt.  
Bibliografia: “Pedres gravades de Savassona”, dins la Carta Arqueològica. 
Osona. Arxiu d’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei 
d’Arqueologia. Realitzada l’any 1984 i revisada l’any 1990. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

que no siguin les encaminades a manteniment, 

 

 

 

 

 



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº5 REC DE LA FÍBULA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Turó de Sant Feliuet de Savassona 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.334; y=4.645.745 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal  

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni arqueològic  

CATEGORIA: BCIL-ZA 

Núm. Registre/cat:  

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS: Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona.. 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Lloc d’habitació sense estructures 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL:  Cap ÚS ACTUAL: Cap 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

  

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

  
DESCRIPCIÓ: 
El turó de Sant Feliuet, constituït per gres, presenta un pla en la seva part superior de 4'47 ha. 
d'extensió. En el costat Est d'aquest s'hi assenta una església pre-romànica del s. IX així com 
diferents tombes de tipus antropomorf datades del mateix moment. Tota l'àrea es troba 
actualment ocupada per un bosc espès. En el seu costat oest, un sistema de diàclasis (direcció N-S 
i E-W), facilita el contacte d'aquesta part amb el pla de baix. Aquestes diàclasis estan reomplertes 
amb els sediments procedents de l'erosió i contenen materials arqueològics. Aquest conjunt es 
coneix amb el nom de Rec de la Fíbula. El jaciment, doncs, està constituït per una gran diàclasi 
nord-sud de prop de 40 m de llarg i una amplada irregular de 3-4 m, que enllaça amb una altra 
diàclasi perpendicular (Est-Oest) d'uns 10 m de llarg per 1'8 m d'amplada. Aquest enllaça, de nou, 
amb una diàclasi nord-sud d'uns 30 m de llarg per uns 3'5 m d'amplada que arriba a la part baixa 
del turó. Fou descobert vers 1950 per R. Solé, que hi practicà una excavació de prop de 40 m2. 
Recentment ha estat objecte de revisió: s'han tornat a estudiar els materials i s'hi han practicat varis 
sondeigs (8 m2), que han permès observar que el reompliment presenta una potència 
estratigràfica de fins a 2 m. Aquest reompliment, està format principalment per sediments 
procedents de l'erosió i materials arqueològics. Amb tot, no s'hi ha localitzat cap tipus d'estructura 
que faci pensar en una ocupació in situ d'aquestes diàclasis. Es creu que l'antiga ocupació 
humana es concentrava en la part alta del Turó (el Pla) i que aquestes diàclasis en constituien la 
zona d'accés. Amb tot, per corroborar aquesta hipòtesi, caldria trobar algun mur de pedra seca 
construït a la part baixa, en l'inici de la diàclasi, que tanqués el seu accés. De totes maneres, si bé 
es localitzaren alguns fragments de ceràmica isolats, no s'hi trobaren estructures, que 
probablement estiguin erosionades. La cala número 2 ha proporcionat una seqüència 
estratigràfica amb dos moments cronologicoculturals diferenciats. En el PRIMER, els estrats I, II (d'uns 
40 - 45 cm de gruix) presenten terres groguenques i granuloses amb ceràmiques tornejades 
ibèriquess, alguns fragments de vasos fets a mà, escories de ferro i ascles de sílex. El SEGON 
correspondria a l'estrat III (d'uns 25 - 45 cm de gruix), format per terres granuloses de color marró 
fosc amb algunes ascles de sílex i ceràmiques exclusivament fetes a mà . Els materials arqueològics 
confirmen aquesta dualitat de moments cronologicoculturals: per un cantó hi trobem representat 
un MOMENT PRE-IBÈRIC amb fragments de ceràmica, tots ells fets a mà, amb pastes granuloses de 
tonalitats marrons i vermelloses, o bé, marró fosc-gris. En general, els fragments presenten acabats 
allisats i polits, tot i que també s'han trobat ceràmiques grolleres i pentinades. Les formes 
corresponen a vasos tancats amb vores inclinades a l'exterior, verticals i amb llavis plans i aprimats. 
Les decoracions són abundants, formades per cordons incisos o impresos (amb motius digitals, 
cardium ...), sovint combinats amb incisions a l'inici del cos del vas. També han aparegut alguns 
mugrons. Les incisions són poc abundants però s'han trobat alguns exemplars amb motius d'espina 
de peix. Per l'altre cantó, i corresponent a un MOMENT IBÈRIC PLE hi trobem materials de dimensions 
més petites, força erosionats i formats per ceràmiques tornejades de pasta gris i taronja, així com 
ceràmica ordinària feta a mà, alguns fragments d'escoria de ferro i una agulla de fíbula feta en 
bronze. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES  

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº6 TOMBES ANTROPOMORFES 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Turó de Sant Feliuet de Savassona 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.334; y=4.645.745 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni arqueològic  

CATEGORIA: BCIL-ZA 

Núm. Registre/cat:  

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS: Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona.. 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Element funerari 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Tomba ÚS ACTUAL: Cap 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Aquestes restes son testimoni de l’existència d’habitants molt remots per aquest 
indret. Les tombes i l’absis de l’església, pre-romànica, mostren un poblament 
anterior al S. X.  
 
Es troben a la part NE de l’església de Sant Feliuet de Savassona, a frec del 
precipici que cau fins al meandre que en aquell indret forma el riu Ter.  
 
Es tracta d’un conjunt de tombes antropomorfes, esculpides en un gres de color 
grisós, que és el sòl que constitueix el cingle.  
 
S’hi observen diversos enterraments, n’hi ha tres que estan més ben conservats 
que els altres. Tenen unes dimensions força reduïdes.  
 
Bibliografia: Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya. Fitxes. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº7 TOMBA 1958 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Turó de Sant Feliuet de Savassona 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.287; y=4.645.719 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni arqueològic  

CATEGORIA: BCIL-ZA 

Núm. Registre/cat:  

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS: Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona.. 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Element funerari 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Cova, abric ÚS ACTUAL: Cap 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Excavacions realitzades: 1958 R. Solé (Roda de Ter). L’excavà en la seva totalitat. 
Ubicació del material: Museu Episcopal de Vic.  
El jaciment se situa en la vessant NO del Turó de Sant Feliuet, dins el conjunt 
arqueològic de Savassona. En un relleu abrupte d’aquesta vessant coberta de 
vegetació.  
De l’època del calcolític (-2200 / -1800), es tracta d’una cova, abric o similar, de 
forma triangular, col·lectiu.  
L’enterrament es localitza en un abric natural, és de forma triangular i de 
reduïdes dimensions (1x2x2.5), i està format per dos grans blocs despresos del 
relleu del Turó.  
Segons R. Solé (informació oral), les dues inhumacions es presentaven amb el cos 
estirat i d’esquena a terra. Entre els dos cossos hi havia un gruix de sediment 
indeterminat i estaven coberts per un petit túmul de pedres.  
Restes antropològics no es conserven. L’aixovar conservat està format per una 
destral polida del tipus votiu en serpentina; la part distal d’un punxó d’os polit; 
una dent de senglar amb traces d’haver estat treballada; tres ascles de sílex i un 
fragment de ceràmica sense cap forma determinada.  
Actualment, si bé la petita cavitat persisteix, no es localitza cap mena de 
material arqueològic.  
Bibliografia: “Tomba – 1958”, dins la Carta Arqueològica. Osona. Arxiu d’Inventari 
del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d’Arqueologia. Realitzada l’any 
1984. 

 
 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
 

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº8 BAUMA 81 - SAVASSONA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Al nord-est del Turó de Sant Feliuet 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.326; y=4.645.733 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal  

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni arqueològic  

 

CATEGORIA: BCIL-ZA 

Núm. Registre/cat:  

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS: Inclòs en el conjunt de Sant Feliuet i Pla 
de Savassona.. 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Bauma i jaciment 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Cova, abric ÚS ACTUAL: Punt turístic 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

SITUACIÓ DE RISC Esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Balma i abric, situada a la vessant NE del Turó de Sant Feliuet, per sobre el curs 
del riu Ter. Està envoltada per un terreny abrupte, cobert de vegetació, està 
excavada als marges i té per sostre el gres.  
Excavacions realitzades: Prospecció/ sondeig el 1981, per M. Buió i W. Cruells. 
Ubicació de materials: Autors de l’excavació en estudi. 
Aquesta balma és pròxima al poblat del Turó de Sant Feliuet (Savassona), amb 
els sediments que sobreïxen el sòl intactes sense haver sofert mai de saqueig ni 
excavacions. 
Les dimensions són de  4m, d’amplada i 9 m de llargada. Fou objecte d’un 
sondeig l’estiu de 1981.  
De poca potència estatigràfica (50 cm), proporcionà un primer estrat amb 
sediment groguenc, amb materials arqueològics de petites dimensions i molt 
fragmentats. 
Aquest estrat per les seves dimensions i morfologia es considerat procedent de 
l’erosió del sediment originalment situat al Pla del Turó de Sant Feliuet. 
El segon estrat, emplaçat sobre la roca verge en fort pendent, es trobà un vas a 
mà quasi sencer dipositat de manera dreta, envoltat i aguantat per pedres i 
llosetes, dipositades regularment al seu entorn. 
Aquest únic element dificulta la seva precisió cronològica, doncs, la forma és 
poc característica i al mateix temps no ajuda a interpretar la natura de 
l’ocupació humana d’aquest abric. 
Bibliografia: “Bauma 81-Savassona”, dins la Carta Arqueològica. Osona. Arxiu 
d’inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d’Arqueologia. 
Realitzada l’any 1984. Revisió 1990. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES  

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

 
  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº9 TEULERIA DE SAVASSONA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Camí del Castell de Savassona 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.220; y=4.645.122 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 25 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU Zona 23a Agro-Forestal 
INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ:  Patrimoni arqueològic   
CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL-ZA  

 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Forn de teules 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Teuleria ÚS ACTUAL: En desús 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure vinculat al desenvolupament rural 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent, en ruïnes 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Situada al cantó esquerre del camí que va de Savassona a Les Punxes.  

 
Des del camí es veu l’interior del que fou el forn. Hi ha dues parets fetes amb 
rajoles refrectàries. Per l’exterior es veu el fora la boca del forn, que ara resta mig 
ensorrada.  
 
L’estat de conservació és dolent, en ruïnes. Seria aconsellable fer un treball de 
recuperació, donat l’interès didàctic de la peça. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

 

 
  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº10 PUIG DEL FAR 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Puig del Far 
COORDENADES UTM (ED50): x=448.367; y=4.645.680 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LA 38 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni arqueològic 
CATEGORIA: 

Núm. Registre/cat: 

BCIL-ZA 

NIVELL DE PROTECCIÓ:  1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS: -- 

ELEMENTS SIGNIFICATIUS:  

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Lloc d’habitació ÚS ACTUAL: Cap 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Cronologia inicial: 07.02. – Bronze Mig / Cronologia Final: 07.03. – Bronze Final. 
El jaciment es situa a la cara est d'un gran bloc de gres, probablement desprès del cimall, 
emplaçat a l'extrem sud-oest del Turó. El jaciment es situa dins una lleugera bauma, de 
dimensions mitjanes: 5 m de llarg, 2 m d'ample i una alçada d'un metre i mig. El sòl actual 
està format per un sediment de color marró intens. Ha sofert un nombre important de 
prospeccions i excavacions clandestines que semblen haver rebaixat almenys 1 metre la 
seva potència original. Malgrat que part de les troballes s'han dispersat en diverses 
col·leccions particulars que no hem pogut localitzar, encara resta un lot de materials 
arqueològics provinents d'aquest jaciment que es troba dipositat al Museu Episcopal de Vic. 
Està format per un conjunt de ceràmiques, una destral de pedra polida, un possible allisador 
i varis esclats i làmines de sílex. Tots els fragments de ceràmica són fets a mà, i presenten 
pastes dures, compactes i normalment amb poc desgreixant. La majoria són de color marró, 
amb variacions vers els tons foscos i vermellosos. En general, les peces presenten un acabat 
allisat, tot i que també trobem superfícies polides (sobretot els interiors), ceràmica grollera i 
un fragment amb un respallat molt lleuger realitzat amb una petxina. Pel que fa a les formes, 
destacarien dos fragments de tasses carenades, vasos amb vores exasades, alguns amb 
vores verticals i llavis aplanats. Les bases són planes sense revores i les nanses de cinta o 
d'orelletes. És però, amb les decoracions que el lot ceràmic mostra una gran riquesa. Les 
més abundants són la combinació d'elements plàstics, incisos i/o impresos. Els cordons solen 
situar-se en la inflexió coll/panxa i són decorats amb motius variats: ungulacions, ditades, 
impressions de petxina, impressions d'incisions múltiples o en forma d'espina de peix... En 
algun fragment les impressions semblen arribar a cobrir tot el vas. La destral de pedra polida, 
de gran qualitat tècnica, presenta lleugers desperfectes en els dues extremitats. Les seves 
mides són: 94 mm de llarg, 42 mm d'amplada màxima i 24 mm de gruix màxim. Aquest ric 
conjunt de troballes, junt amb alguna resta òssia d'animal, fa pensar que es tractaria d'un 
lloc d'habitació, que per la tipologia, podria situar-se en el Bronze Mig i perdurar fins el 
Bronze Final Recent. 
S'hi han practicat diverses prospeccions i excavacions, sempre fetes per afeccionats. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº11 CAN ROQUET 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Rodalies de Can Roquet 
COORDENADES UTM (ED50): x=444.083; y=4.645.145 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 25 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de Valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni arqueològic 
CATEGORIA: BCIL-ZA 

Núm. Registre/cat:  

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS:  

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Lloc o centre de producció i explotació 
ceramista 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Producció ceràmic ÚS ACTUAL: Cap 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

De l’època -218 / 476 Romà /, hi ha aquesta explotació agropecuària, en un 
marge de l’antic camí Vic- Savassona, a prop de Can Roquet. 
Cronologia inicial: 09.-Romà. 
Tipus de jaciment:  
01.04.04.-Lloc o centre de producció i explotació ceramista 
01.10.05.-Varis altres 
Es tractava d’un forn de ceràmica amb les parets de terra cuita i el fogar 
rectangular. Seguint el camí, a molt poca distància, s’hi podien trobar fragments 
de ceràmica. Així mateix, als voltants de la piscina de Can Roquet també es 
recull ceràmica feta a mà i a torn. 
Actualment no en queda cap resta. 
Bibliografia: MOLAS, D / La comarca d’Osona. Problemática de su iberización y 
proceso de romanización a través de su carta arqueológica / 1975 / 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº12 PEDRA DE CAN ROQUET 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Rodalies de Can Roquet 
COORDENADES UTM (ED50): x=443.973; y=4.645.248 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 25 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de Valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: � 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni arqueològic 

 

CATEGORIA: BCIN-ZA 

Núm. Registre/cat: BCIN-Zona arqueològica. Núm. Registre  
4276-ZA 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS:  

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Lloc amb representació gràfica sobre 
pedra gravat 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

 

ÚS ORIGINAL: Jaciment arqu. ÚS ACTUAL: Cap 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

960 / R. Soler Localitzada per R. Soler (Roda de Ter), vers els anys 1960. No s’hi ha 
fet excavacions ni prospeccions oficials. 
 
En una explotació agropecuària, hi ha aquesta pedra situada en conreus, a 
prop de la masia de la qual ha pres el nom. En una zona de terreny pla al peu 
dels contraforts de Savassona. 
 
Bloc situat d’una zona de conreu entre la Masia del Roquet i la Font de Foguers. 
La pedra té unes dimensions mitjanes, aproximadament 2’5 m de diàmetre i 1 m 
d’alçada. Es troba en un estat de conservació força dolent. 
 
Està formada a base de gres i presenta en la seva part plana superior alguns 
signes gravats de característiques similars als localitzats al proper jaciment de 
Savassona.  
 
S’hi distingeixen diferents signes, entre els quals destacaria un cercle amb 5 radis 
incisos de disposició irregular (que presenta cert paral·lelisme amb alguns 
gravats de la Pedra 2 de Savassona).  
 
Segon R. Soler, en els conreus dels voltants s’hi poden recollir fragments de 
ceràmica tornejada de tipus ibèric. 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº13 JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE CAN TON XIC 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Can Ton Xic 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.287; y=4.645.719 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de Valor 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni paleontològic 
CATEGORIA: BCIL-ZA 

Núm. Registre/cat:  

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS:  

ELEMENTS SIGNIFICATIUS:  

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Cap ÚS ACTUAL: Cap 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

SITUACIÓ DE RISC Cap 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i HISTÒRIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Tipus de jaciment marí, cronologia cenozoic Terciari Paleògen Eocè Mitjà Lutecià 
(03-01-01-02-02-01). 

 
Associació faunística:  

• Ommatocarcinus zariquieryi 
• Schizaster leymerici 
• Colepleurus coronalis 
• Nummulites tavertensis 
• N. Crusafonti 
• Ostrea multicostata 
• Pilumnoplax urpiana 
• Colneptunus hungaricus 
• Callinassa pseudonilotica 
• Stendromia calasactii 

 
Tot el material trobat es troba al Museu de Geologia del Seminari de Barcelona. 
 
Bibliografia:  
VIA, L . Crustaceos decápodos del eoceno español. A:Pirineos . Jaca .1969, p.1-
480 . 
GÓMEZ, J . Decàpodes fòssils. A:Museu de Geologia. Catàleg de col·leccions . . 
REGUANT, S . . A:El Eoceno marino de Vic (Barcelona): investigaciones 
estratégicas en el borde meridional de la Depresión del Ebro . Barcelona 
.Instituto Geológico y Minero de España . 1967 . 
 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
 

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº14 BAUMA DE LA BARONESSA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Al sud-oest del Castell de Savassona 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.114; y=4.645.208 
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

INCLÒS EN CATÀLEG DE MASIES: NO 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni arqueològic 
CATEGORIA: BCIL-ZA 

Núm. Registre/cat:  

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 – Integral  

ALTRES PROTECCIONS:  

ELEMENTS SIGNIFICATIUS: Bauma i jaciment 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
ÚS ORIGINAL: Cova, abric ÚS ACTUAL: Punt turístic 
ÚS ADMÈS: Educació en el lleure 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 

SITUACIÓ DE RISC Esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

Època del Calcolític al Bronze Antic (-2200/-1500). Fou excavat vers 1950 pel 
Grup Excursionista de Vic. El material està ubicat al Museu Episcopal de Vic. 
 
De fàcil accés i sota el turó del Castell de Savassona, en la seva vessant Oest, hi 
ha la bauma de grans dimensions amb una font i adaptada al turisme, 
excavada en les margues i que té per sostre el gres, presenta el sòl i 
probablement part del seu re ompliment alterats deguts als treballs realitzats als 
anys 50 en adaptar-la al turisme.  
 
Durant la seva realització es localitzaren restes arqueològiques sense conèixer 
actualment la seva quantitat ni la seva localització exacta.  
 
Es desconeix també, la presència d’un o varis nivells, així com l’existència de 
possibles estructures. Les restes conservades estan formades per uns 46 fragments 
de ceràmica, la major part informes i sense decoració.  
 
Una dotzena formen part d’un mateix vas de grans mides (ø de boca 33cm de 
gruix de les parets 12cm) de forma globular. Presenta vores rectes, llavi pla 
imprès amb motius rectangulars. El cos del vas, presenta a l’exterior una 
decoració formada per pessics impresos amb motius rectangulars. El mitjà de 
prensió el formen marmellons. La base ens és desconeguda.  
 
Els seus entorns immediats estan coberts per un espès bosc. 

 

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

 

No s’admeten altres actuacions que no siguin les encaminades a manteniment, 
conservació o estudi del bé. 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONI NATURAL 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº1 MEANDRE DE FUSSIMANYA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Meandre de Fussimanya 
COORDENADES UTM(ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON006; PARCEL·LES2,4,5,6,12 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: Sistema HI 
GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 

♦ 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS:  

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i inundació 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Zona pròxima al meandre del riu Ter que llinda amb el municipi de Tavèrnoles pel nord. 
Aquesta zona té un valor paisatgístic notable. Cal destacar com a elements d’interès: que 
s’hi ubiquen rouredes de pinedes de pi roig en bon estat; que és una zona dormider de corb 
marí gros, zona de cria de duc i zona de cria probable i dormider de bernat pescaire i que 
hi ha presència de colònies d’esponges d’aigua dolça. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº2 SANT FELIUET DE SAVASSONA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Sant Feliuet de Savassona 
COORDENADES UTM(ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 005; PARCEL·LA 4 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 

del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS: Nivell de protecció 1 – Integral (Fitxes 1 a 
8 del Patrimoni arqueològic) 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: HISTÒRIQUES i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Es tracta d’una zona on s’ubica: l’ església de Sant Feliuet, església preromànica que 
s'assenta en roca viva; la Pedra del Sacrifici, jaciment més rellevant de Savassona i el 
bosc de Sant Feliuet de Savassona. Aquest conjunt d’elements fa que aquest espai 
tingui un alt interès paisatgístic i de patrimoni històrico-cultural. Cal destacar-ne la 
seva geologia, els seus jaciments ibers i com a punt panoràmic. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº3 PLA DE SANTA MARGARIDA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Pla de Santa Margarida 
COORDENADES UTM(ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LES 33,34,35,38,39 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural  

CATEGORIA: BCIL 
NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 
ALTRES PROTECCIONS: Nivell de protecció 3 – Parcial (Fitxa 37 Patrimoni 
arquitectònic). Nivell de protecció 1 – Integral (Fitxa 10 patrimoni arqueològic) 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

S’hi ubiquen les ruïnes del’església de Santa Margarida d’Ardola. És un punt 
panoràmic i constitueix una zona de passeig i lleure. També s’hi ubica la font de 
Santa Margarida. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº4 CINGLERES DE LA RIBA O DE VILANOVA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Al sud del Pla de Santa Margarida 
COORDENADES UTM(ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LES39,40,71 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 23b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn agroforestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS: Nivell de protecció 3 – Parcial (Fitxa 37 Patrimoni 
arquitectònic). Nivell de protecció 1 – Integral (Fitxa 10 patrimoni arqueològic) 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Aquestes cingleres s’ubiquen al límit municipal entre Vilanova de Sau i 
Tavèrnoles. Malgrat pertanyin en la seva major part al municipi de Vilanova de 
Sau, cal tenir en compte que és un indret amb un alt interès ecològic- 
paisatgístic i cultural i que s’hi ubica un punt panoràmic de gran bellesa, el Salt 
de la Minyona. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº5 ELS MUNTS 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Els Munts 
COORDENADES UTM(ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LES56,65,66,67 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 22b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS: Nivell de protecció 3 – Parcial (Fitxa 39 Patrimoni 
arquitectònic). 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi, esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

És el cim més enlairat de Savassona amb un 862,3 m d’altitud. Es tracta d’un 
vèrtex geodèsic i és una zona típica d’iteneraris de passeig. En aquest indret i en 
el seu extrem sud, a pocs metres fora del terme municipal de Tavèrnoles hi ha el 
Pedronet de la Mare de Déu dels Cingles, que tot i set del terme municipal de 
Vilanova de Sau, cal destacar que l’accés es fa des del camí dels Munts. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº6 LA SOLELLA DE LES VALLS 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Al S terme i al N  Torrent de Tavèrnoles 
COORDENADES UTM (ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 004; PARCEL·LES 20,23 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 22b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 
NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 
ALTRES PROTECCIONS:  

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Espai d’interès paisatgístic i geològic amb parets verticals de diferents estrats 
calcaris. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº7 TORRENT DE TAVÈRNOLES 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Rodalies del Torrent de Tavèrnoles 
COORDENADES UTM(ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGONS 003 i 004; PARCEL·LES VÀRIES 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
SNU Zona 22b  Àrea d’especial interès 
del patrimoni ecològic-paisatgístic en 
entorn forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♦ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS: 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi, esllavissada i inundació 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Torrent que travessa el municipi i desemboca a la cua del Pantà de Sau. En el 
seu curs transcorre pel costat de la Font de Foquers. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº8 ROURE DE ROVIRETES 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Roviretes 
COORDENADES UTM(ED50): x=447.058; y=4.645.277 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LA 44 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♣ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 
NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS: 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Gran roure a pocs metres de la masia Roviretes. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº9 ROURE GROS DEL BANÚS 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Rodalies de la masia del Banús 
COORDENADES UTM(ED50): x=443.407; y=4.644.973 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 003; PARCEL·LA 09 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♣ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 
ALTRES PROTECCIONS: 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Gran roure a pocs metres al nord de la masia del Banús. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Text.  

Nº10 ALZINA DE MASGRAU 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Masgrau 
COORDENADES UTM(ED50): x=446.425; y=4.644.139 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LA 54 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♣ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS: 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Darrera la Cabana de Masgrau, al nord de la masia del mateix nom, s’hi ubica 
una alzina monumental, i segons cartografia del DMAH on s’inclouen tots els 
arbres i arbredes monumentals de Catalunya des de la primera Ordre de 
declaració de l’any 1987 (Decret 214/1987) fins la de l’any 2005 (Ordre 
DMAH/228/2005)a normativa: 
Alzina de Masgrau amb el número d’identificació 24.275.01. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº11 CAMÍ RURAL SENDER 
DADES BÀSIQUES  

 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: Clau X4 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Camí que comença a la carretera de Folgueroles i comunica diverses masies del sud 
del terme municipal. També és el camí que porta a la font de Foquers, en el seu tram 
mig transcorre paral·lel al Torrent de Tavèrnoles, i després s’enfila en direcció als Munts 
on finalitza a l’est de la Solella de les Valls. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº12 MERIDIÀ VERD 
DADES BÀSIQUES  

 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: Clau X2 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

El meridià verd és una iniciativa per commemorar la mesura del meridià de París que 
va servir de base per definir la unitat del metre. El meridià verd va des de Dunkerque, 
al mar del Nord, fins a la platja d'Ocata, al Masnou. En concret, és el meridià situat a 
2º 20' 14,025" a l'est del meridià de Greenwich. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº13 GR-2 
DADES BÀSIQUES  

 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: Clau X2 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Sender de gran recorregut amb origen a La Jonquera i final a Aiguafreda, amb una 
longitud total de 165km. Té deu etapes i un grau alt de dificultat. Hi ha una variant, el 
GR-2.2, que neix a Rupit i finalitza al Pantà de Susqueda.  

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº14 VIA DE PASSEJADA 
DADES BÀSIQUES  

 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL: Clau X2 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS 

DESCRIPCIÓ: 

Aquesta ruta que va des de Vic a Sant Pere de Casserres ofereix la possibilitat de 
visitar alguns monuments romànics i algunes restes d'antics poblats osonencs de 
l'era del Neolític. 
 
Itinerari: Vic - Sant Pere de Casserres. 
Distància: 19,80 km | Temps: 4 h 23 min | Desnivell: 163 m. 
 
Hi ha una variant, el PR C-40.1 de la ruta principal PR C-40 que té el seu punt final 
amb l'enllaç a la ruta GR-2. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº15 FONT DELS FOQUERS 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: A l’est de la masia Els Foquers 
COORDENADES UTM (ED50): x=444.222; y=4.644.476 

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA 41460  ; PARCEL·LA 02 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: � 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i inundació 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

En un punt singular d’atractiu paisatgístic hi ha la Font dels Foquers, es tracta 
d’una font a escassos metres de la masia Els Foquers, de la qual ha pres el 
nom,situadaentre aquesta masia i el Torrent de Tavèrnoles, que transcorre a 
tocar de la font. Hi ha una zona planera on s’hi pot fer picnic, envoltada de 
grans pollancres que fan molt ombra a l’estiu. S’hi pot accedir des del Pou i des 
del camí dels Foquers a través d’unes escales, les anomenades escales dels 
Foquers, són 260 graons de pedra que formen part del camí que uneix 
Tavèrnoles i Folgueroles.  

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº16 FONT DEL ROQUET 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Al nord-est de la masia el Roquet 
COORDENADES UTM(ED50): x=443.987; y=4.645.180 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA 25 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: � 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i inundació 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

La font del Roquet es troba situada dins la propietat de la casa pairal d’El 
Roquet, és famosa pels seus voltants de densa vegetació i amb grans rocs 
despresos de la muntanya, un d’ells amb una espècia d’estrella inscrita al 
damunt que recorda els còdols gravats a Savassona. També hi ha, prop de la 
font i del camí vell, un forn antic el qual està excavant en part. Anys enrere la 
font era un lloc de trobada i repòs per a tothom. Últimament la font s’havia anat 
deteriorant per falta de neteja i per l’abundant vegetació que caracteritza el 
seu entorn, però s’han dut activitats de neteja i arranjament de l’entorn per tal 
de tornar-ho a deixar en bones condicions. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº17 FONT DE LA BARONESSA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Sota la Bauma de la Baronessa 
COORDENADES UTM (ED50): x=445.102; y=4.645.232 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 003; PARCEL·LA 29 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: � 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i inundació 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Des de sota els murs del castell de Savassona, situat sobre una penya prop del 
coll del mateix nom, en un petit passeig s’arriba a aquesta font situada sota una 
balma de grans dimensions, dita la Bauma de la Baronessa.  Disposa d’una zona 
adequada per a picnic i està envoltada d’arbres de gran alçada, que a l’estiu 
fan una bona ombra. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº18 FONT DE FUSSIMANYA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Al trencall del restaurant Fussimanya 
COORDENADES UTM(ED50): x=446.152; y=4.647.389 

REFERÈNCIA CADASTRAL: ILLA64.756; PARCEL·LA 01 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: � 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i inundació 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Font que es troba situada a peu de la carretera de Fussimanya, just al revolt del 
trencant del restaurant i a tocar d’un petit rec que desemboca al pantà de Sau. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº19 FONT DE SANTA MARGARIDA 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: A l’est del Plà de Santa Margarida 
COORDENADES UTM (ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 007; PARCEL·LES33,39,68... 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23b Àrea d’Especial Interès 
GRAFISME SEGONS CATEGORIA: � 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i esllavissada 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

En un camí veïnal a l’est del municipi, hi ha la Font de Santa Margarida, gaudeix 
d’unes vistes espectaculars del Pantà de Sau i és lloc d’aturada per molts 
excursionistes. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº20 FONT DEL PUJOL 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Al sud de la masia el Pujol 
COORDENADES UTM(ED50):  
REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 002; PARCEL·LA30 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 21a Agrícola de valor 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: � 
DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 

NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi i inundació 

RAONS D’INCLUSIÓ: SOCIALS i PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ:  

Font sota el turó del Pujol del qual ha pres el nom, i on hi ha les ruïnes del Castell 
del Purpirol. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 

Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

Nº21 ALZINA DE CASANOVA DE LA GARRIGA (I) 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Casanova de la Garriga 
COORDENADES UTM(ED50): x=446.380,y=4.646.765 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 006; PARCEL·LA 9 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♣ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

CATEGORIA: BCIL 
NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS: 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Es tracta d’una alzina (Quercusilex) de grans dimensions, que es troba a uns 10 m 
al nord-oest de la Casanova de la Garriga. 
La seva gran capçada arriba fins al terra i és gairebé arrodonida en la seva 
totalitat, a excepció de la part de llevant. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

  



 CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

Nº22 ALZINA DE CASANOVA DE LA GARRIGA (II) 
DADES BÀSIQUES  

 

ADREÇA: Casanova de la Garriga 
COORDENADES UTM(ED50): x=446.346,y= 4.646.943 

REFERÈNCIA CADASTRAL: POLÍGON 006; PARCEL·LA 9 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: SNU, Zona 23a Agro-Forestal 

GRAFISME SEGONS CATEGORIA: 
♣ 

DELIMITACIÓ DEL BÉ: ENTORN A PROTEGIR: 

  CATALOGACIÓ I NIVELL DE PROTECCIÓ 
TIPUS DE BÉ: Patrimoni natural 

 

CATEGORIA: BCIL 
NIVELL DE PROTECCIÓ: 4 – Protecció ambiental 

ALTRES PROTECCIONS: 

  DESCRIPCIÓ DEL BÉ 
SITUACIÓ DE RISC Incendi 

RAONS D’INCLUSIÓ: PAISSATGÍSTIQUES 

DESCRIPCIÓ: 

 

Es tracta d’una alzina (Quercusilex) de grans dimensions, situada a una zona 
boscosa, a uns 200 m al nord de la Casanova de la Garriga. 
Destaca especialment per la seva gran alçada i el seu volt de canó. 
És un arbre monumental. 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS ADMESES 
Únicament s’admeten actuacions de manteniment i conservació 

 
 
 
 
 
 




