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1. INTRODUCCIÓ 

 
El Catàleg de béns a protegir és un document normatiu que permet protegir el patrimoni més 
significatiu del municipi de Sant Vicenç de Torelló. A través de fitxes individualitzades identifica 
els conjunts i els elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics‐ paleontològics, 
socioculturals‐ etnològics, naturals i ambientals‐ paisatgístics) i estableix el nivell de protecció 
al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord 
amb el contingut normatiu del pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes 
tradicionals d’ocupació humana del sòl. 
 
D’acord amb l’art. 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres (en endavant TRLUC), el Catàleg de béns ha de formar part de la documentació del 
Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM). Aquest Catàleg haurà de tenir en 
compte les determinacions de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català.  
 
L’aprovació del pla urbanístic, amb el corresponent informe favorable del Departament de 
Cultura (en endavant DC), implica la catalogació de tots el béns inclosos al Catàleg. 
El present Catàleg de béns protegits conté: 

- Tots els BCIN, BCIL, EPA i BPU del municipi, declarats sectorialment, d’acord amb la Llei 
9/1993 de patrimoni cultural català. 

- Béns  puntuals  del  patrimoni  natural  o  ambiental‐  paisatgístic  que  requereixen  

d’una protecció  urbanística.   

- Tots aquells béns que es proposin per raó del seu valor, justificant la inclusió amb 

criteris tècnics i científics. 

 
Pel que fa a la titularitat, els béns  catalogats poden ser tant públics com privats; en tot cas el 
patrimoni arqueològic declarat és sempre de domini públic i, per tant, s’integra al patrimoni de la 
Generalitat, amb independència de la titularitat del sòl. 
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2. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 

 

Aquest acompliment de la legislació vigent, que incideix en la preservació de la identitat del paisatge 
urbà i rural, es contempla des de diferents vessants, la del planejament general, la urbanística i la 
patrimonial, principalment. Així s’ha de considerar des d’aquestes normatives, que el catàleg queda 
definit des de diferents plantejaments, com són: 

Primer .- El Pla planejament vigent (NNSS), de Sant Vicenç de Torelló, ja regula els edificis situats 
dins del nucli antic amb la qualificació urbanística “Zona Conjunt Històric”, amb una sèrie de 
paràmetres mínims que han de garantir la homogeneïtat del conjunt.  Aquests paràmetres 
contemplen tant les obres de rehabilitació dels edificis existents, com les obres de substitució. Tot 
i que són mesures només genèriques i globals. 

Aquesta qualificació de clau “A Conjunts Històrics”, té per objectiu acotar la intervenció en les 
finques que formen part del teixit més antic de Sant Vicenç de Torelló, i per tant amb uns valors 
històrics i arquitectònics dels propis edificis i  un valor com a paisatge urbà nascut de la ciutat més 
antiga. 

 
Segon.- El TRLUC, estableix també en diferents articles la necessitat i objectius de protecció : 

a. Com a principis de caràcter general.-    

Article  3.1 El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 
territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, 
a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

Article  9.3. El planejament urbanístic ha de preservar els elements paisatgístics d’interès 
especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha 
d’incorporar les prescripcions adequades, perquè les construccions i instal·lacions s’adaptin a 
l’ambient a on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per 
als edificis o les restes de caràcter històric. artístic, tradicional o arqueològic existents a 
l’entorn. 

b. Respecte al planejament general del municipi. 

• Per  edificis situats en l’entorn rural: 

Article  47.3 – És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51, 
de reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per 
raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i 
les cases rurals han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a què es 
refereix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un establiment hoteler 
amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un establiment de turisme rural o a 
activitats d’educació en el lleure. Tanmateix, per a poder destinar les masies o les cases rurals 
a establiment hoteler ha d’estar previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un 
límit del nombre de places. 

Article  50.3 - La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de 
respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament 
determinats. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la 
divisió horitzontal, amb les limitacions que estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 
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• En sòl no urbanitzable 

Article 58.9.d - En sòl no urbanitzable, els plans d’ordenació urbanística municipal: 
Contenen, si escau, el catàleg a què es  refereix l’article 50.2.  

• Respecte al sòl urbà 

Article 58.2.d.- En sòl urbà, els plans d’ordenació urbanística municipal: 
Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals hi han 
d’ésser protegits. 

Article 59.1.d.- El POUM ha de contenir el catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 69. 

Article  69.- Catàlegs de béns protegits i ordenances municipals 

1. Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, 
edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les administracions competents han d’incloure en 
un catàleg els béns que calgui protegir. Els catàlegs, 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 urbanístic corresponent. 

2. Els ajuntaments, d’acord amb la legislació de règim local, poden aprovar ordenances 
d’urbanització i d’edificació per a regular aspectes que no són objecte de les normes dels plans 
d’ordenació urbanística municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.  

 
Tercer.- La Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, estableix quins béns s’han de catalogar, i 
quines categories de protecció es poden establir. 

El patrimoni cultural català, són tots aquells béns immobles o mobles que tenen un valor històric, 
artístic arquitectònic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic, 
mereixedors d’una protecció i d’una defensa especials. 

S’estableixen tres categories de catalogació  i una categoria de protecció urbanística. Són categories 
de catalogació les següents : 

a. BCIN    Béns culturals d’interès nacional  
b. BCIL    Béns culturals d’interès local, o béns catalogats 
c.  AEAP  Àrea d’expectativa arqueològica  o paleontològica. 

Aquestes categories bàsiques són les que s’han d’emprar, per la confecció del catàleg de Sant Vicenç 
de Torelló, i que nosaltres completem amb una nova categoria, no de catalogació sinó de protecció 
urbanística, que anomenarem:  

d.  BPU Béns protegits urbanísticament  

Aquestes proteccions les plantegem específicament per regular el grau d’intervenció en edificis 
situats en sòl urbà o no urbanitzable, que tinguin les característiques següents: 

• Edificis ja construïts, destinats a residències rurals de famílies que viuen en règim d’explotació 
familiar, però l’habitatge es modern, i per tant no catalogable pel seu valor històric, 
arquitectònic o paisatgístic. 

 

• Edificis ja construïts, situats en sòl no urbanitzable, d’ús agrícola o ramader, no destinats a 
habitatge, de construcció moderna, i per tant, no susceptibles d’estar en el catàleg de béns 
d’interès cultural. 
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• Edificis situats en sòl urbà, que no tenen entitat per estar inclosos en un catàleg de BÉNS 
d’interès històric, arquitectònic o paisatgístic, però que per estar integrats en un conjunt de 
construcció unitària, o per tenir, tot i la seva modernitat, característiques concretes que s’han 
de preservar. 

 

• Les àrees d’expectativa arqueològica són les zones situades normalment a l’entorn d’edificis i 
masies històriques, susceptibles de conservar vestigis arqueològics. Poden ser també zones amb  
assentaments històrics o paleontològics. 

Aquestes proteccions urbanístiques s’establiran específicament per a cada cas, a partir d’una fitxa 
del mateix format que els béns de protecció d’interès cultural.  
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3. GRAU DE PROTECCIÓ DELS BÉNS D’INTERÈS HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, O 
PAISATGÍSTIC.  

 

La Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i la protecció urbanística proposada per Sant Vicenç de 
Torelló, obliguen a l’administració i als propietaris a actuar en cada cas d’acord amb el que segueix: 

3.1. CATEGORIES PER A LA CATALOGACIÓ DEL BÉNS. 

Les categories estan determinades per la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i el planejament 
urbanístic. Així el pla urbanístic de Sant Vicenç de Torelló determina  per cada bé la categoria a la que 
pertany atenent als principis derivats de la legislació sectorial i a les característiques particulars de 
cada un dels elements. 
Una vegada catalogat el bé mitjançant l’aprovació del document urbanístic, aquest passa a ser 
patrimoni protegit del municipi, amb totes les implicacions jurídic‐administratives que correspongui. 
Només mitjançant una descatalogació, convenientment justificada i tramitada, deixaria de formar 
part del conjunt de béns catalogats del municipi. 
S’estableixen quatre categories: tres que corresponen a les definides per la Llei 9/1993 de patrimoni 
cultural català (BCIN, BCIL i EPA) i una quarta específica per als béns que es protegeixen per la via 
urbanística (BPU). Aquesta  darrera  categoria  tindrà  tants  subtipus  com  siguin  necessaris  en  
funció  de  les diferents especificitats. 
Es descriuen a continuació cadascuna d’aquestes categories: 

Categoria 1: BÉNS CULTURALS D’ INTERÈS NACIONAL (BCIN) 

Són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català, inclosos en el Registre de 
Béns Culturals d’Interès Nacional del DC 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  de  22  d’abril  de  1949,  recollit  a  la  disposició addicional 
1.2 Llei 9/1993 de patrimoni cultural català. 

- Creus de terme, escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, etc. Decret 571/1963, 
de 14 de març 

- Determinats museus, Decret 474/1962, d’1 de març 
- Coves,  abrics  i  indrets  que  contenen  manifestacions  d’art  rupestre,  disposició addicional 

1.3 Llei 9/1993 de patrimoni cultural català. 
La Direcció General del Patrimoni Cultural és l’òrgan encarregat de la tramitació i  seguiment de 
la seva conservació, investigació i difusió. 
Segons l’art. 7 Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, els béns immobles 
d’aquesta categoria es classifiquen en: 
a) Monument històric: construcció o altra obra material produïda per l'activitat humana que 

configura una unitat singular. 
b) Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat 

coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors 
rellevants. 

c) Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l'ordenació per l'home d'elements 
naturals i que pot incloure estructures de fàbrica. 

d) Lloc històric: paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que formen 
part d'una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen 
esdeveniments o records del passat, o que contenen obres de l'home amb valors històrics o 
tècnics. 

e) Zona d'interès etnològic: conjunt de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge 
natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni 
etnològic de Catalunya. 
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f) Zona arqueològica: 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 que els béns culturals 
immobles definits per les lletres a), b), c), d)i e) tinguin en el subsòl restes que solament siguin 
susceptibles d'ésser estudiades arqueològicament, tindran també la condició de zona 
arqueològica. 

g) Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i 
amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants. 

 

La declaració com a BCIN és necessària perquè un bé pugui arribar a formar part del Patrimoni de 

la Humanitat. 

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 DC.  Els instruments de protecció i de control recauen principalment 
en els municipis. 

 
- Formen part d’aquesta categoria: 
- Béns radicats a Catalunya que estaven inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats 

en plans urbanístics vigents en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 9/1993 de patrimoni 

cultural català, si aquest planejament que els protegeix encara és vigent, llevat que siguin 

béns  culturals  d'interès  nacional.  Continuen  sent  BCIL  els  béns  inclosos  en precatàlegs 

anteriors a la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català que van ser inscrits al Catàleg de Patrimoni 

Cultural Català. 

- Béns  declarats  com  a  BCIL  pel  procediment  regulat  per  la  Llei 9/1993 de patrimoni 

cultural català,  a  través  de declaracions individuals  (art. 17 Llei 9/1993 de patrimoni cultural 

català) pels ajuntaments (quan els municipis tinguin més de 5.000 habitants) o pels consells 

comarcals ( quan els municipis tinguin menys de 5.000 habitants). 

- Béns  inclosos  en  Catàlegs  incorporats en  plans  urbanístics aprovats  a  partir  de l’entrada 

en vigor de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català que han estat comunicats al Departament 

de Cultura. 

- Els instruments de protecció i de control recauen principalment en els municipis. 

Categoria 3: ESPAIS DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA (EPA) 

En el cas del patrimoni arqueològic la llei 9/93 conté una regulació addicional. 
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 l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques. 
Tots els EPA s’han d’incorporar al catàleg de Patrimoni Cultural Català i en els catàlegs urbanístics. 

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. La seva regulació, conservació i gestió recau en 
els municipis. 
Tindran o poden tenir aquesta categoria: 
− Béns,    inclosos    en    Catàlegs    municipals    o    sectorials    incorporats    en    plans 

urbanístics(normes subsidiàries  de  planejament,  (segons  nomenclatura  antic  marc legal 

urbanístic), plans especials de protecció, plans directors urbanístics, plans d’ordenació 

urbanística municipal (d’acord amb el marc legal actual)) aprovats a partir de l’entrada en vigor 

de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català que no han estat comunicats al DC, i per tant no 
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estan inscrits. No es tracta d’una transcripció literal, sinó que és fruit d’una revisió del contingut 

dels catàlegs urbanístics. 

− Béns reconeguts pel pla urbanístic anteriors a la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català o 

inventariats que no poden tenir la consideració de BCIL (Cultura, Diputació, etc.) 

− Béns  existents  reconeguts  pel  pla  urbanístic  que  no  gaudeixen  de  cap  protecció sectorial. 

Així, atenent a la tipologia, els béns es poden classificar en les següents categories: 
a) Quant  al  patrimoni  arquitectònic  i  el  sociocultural‐  etnològic,  pot  pertànyer  a  les 

categories següents: 
- BCIN: monuments, conjunts i llocs històrics; zones d’interès etnològic, inclosos al registre 

DC. 

- BCIL: béns inclosos al catàleg DC. 
- BPU: resta de béns. 

Quant al patrimoni arqueològic‐ paleontològic: 
- BCIN: Zones arqueològiques i zones paleontològiques, incloses al registre DC. 
- BCIL: Jaciments arquitectònics i paleontològics, inclosos al catàleg DC. 
- EPA: Espais de protecció arqueològica. 
- BPU: Jaciments arquitectònics i paleontològics, i AEA. 

b) Quant al patrimoni natural i l’ambiental‐paisatgístic: 
- BCIN: Jardins històrics, inclosos al registre DC. 
- BCIL: altres jardins amb interès, inclosos al catàleg DC. 
- BPU: els béns naturals i els ambientals‐paisatgístics, estan regulats per legislacions sectorials. 

El planejament urbanístic, a través del catàleg, recull  aquells que puguin comportar i necessitar 
regulacions urbanístiques. Aquests béns per no estar regulats per la Llei 9/1993 de patrimoni 
cultural català, s’han d’incloure amb la categoria de BPU 

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 .  

Així, vinculat als béns catalogats (elements o conjunts), es pot delimitar un àmbit  d’influència o “ 
entorn” amb una regulació especifica per tal de garantir la protecció ambiental del bé. 
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 directa o indirectament en els valors protegits del bé limitant‐ne la contemplació o l’estudi. 
S’han de definir i delimitar atenent a criteris visuals, ambientals, paisatgístics i/o urbanístics. La 
localització del bé catalogat, la tipologia del valor, així com la seva classificació condicionaran les 
característiques i efectes de l’entorn definit. La delimitació s’ha d’ajustar a l’àmbit que sigui necessari 
per a la correcta protecció, això és especialment important ja que la definició de les condicions 
concretes d’actuació en aquest entorn poden suposar alteracions encobertes de l’aprofitament 
urbanístic. 
En el cas dels jaciments arqueològics i els EPA, les llicències d’obres dins d’aquest perímetre hauran 
de ser objecte d’informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
que podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
decidir posteriorment l’actuació més adient. 

 

3.2. LA PROTECCIÓ DELS BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ –declaració d’un bé- 

Per  a  la  declaració  d’un  bé  cultural  cal  seguir  el  procediment  de  incoació  ,  declaració, 
comunicació i inscripció al registre o inventari corresponent. Segons la seva categoria el procediment 
i organisme responsable serà el següent: 

- BCIN : Són declarats pel DC. Requereix la incoació prèvia d'un expedient, iniciat d'ofici pel mateix 

Departament, o bé a instància d'una altra administració pública o de qualsevol persona física o 
jurídica. Els acords de no‐incoació han d'ésser motivats.  
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La incoació i la declaració s’han d’incloure en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional del 
DC s’han de comunicar les inscripcions al Registre General de Béns d’interès Cultural (BIC) de 
l’Administració de l’Estat. 

No es poden invocar com a causes determinants per a deixar sense efecte la declaració d'un 
bé cultural d'interès nacional les que derivin de l'incompliment de les obligacions de conservació 
i manteniment regulades per la Llei 9/1993. 

- BCIL: Són  declarats pel Ple de l’ajuntament en els municipis de més de 5.000 habitants o pel 
ple del Consell Comarcal, en els municipis de fins a  5.000 habitants. La declaració s’ha de dur a 
terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, en el qual ha de 
constar l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.  

La declaració de bé cultural d’interès local s’ha de comunicar al DC perquè es faci la inscripció 
en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del DC . 

- BPU: Els béns de protecció urbanística, és a dir aquells que per voluntat municipal formen part 
dels valors protegits del municipi, no requereixen de cap procediment d’incoació ni declaració. 
Es  recomana  comunicar  al  DC  la  seva  “protecció  urbanística”,  per  tal  de  que,  si  ho 
considera oportú, s’incorporin a l’Inventari de Patrimoni Cultural del DC. 

RP, recorreguts paisatgístics. Forma part del BPU i inclou els edificis situats en sòl urbà, que no 
tenen entitat per estar inclosos en un catàleg de béns d’interès històric, arquitectònic o 
paisatgístic, però que per estar integrats en un conjunt de construcció unitària, o per tenir, tot i 
la seva modernitat, característiques concretes que s’han de preservar al formar part d’un 
recorregut de paisatge urbà, que s’ha de preservar precisament per les seva imatge del conjunt. 

- DECLARACIÓ DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ: La delimitació de l’entorn de protecció està associat 
al bé, per tant la incoació i la declaració va lligada a la del bé que acompanya, és a dir, no és un 
tràmit independent sinó que s’aprova conjuntament amb aquest.  

Es pot incloure com a objecte de protecció el subsòl, tant del bé o conjunt com de l’entorn. 

L'expedient de delimitació de l'entorn inclou la descripció del límit marcant els diferents punts 

significatius (amb ordre de prelació de la documentació gràfica sobre l'escrita) i un llistat de 
totes les finques afectades procurant assolir l’equilibri entre la necessitat de crear una àrea de 
protecció al voltant del monument que garanteixi suficientment el control sobre el seu entorn 
i la voluntat de no afectar més espais dels estrictament indispensables per a la seva correcta 
percepció. 

La finalitat dels entorns de protecció té una doble direcció: funció de preservació si les edificacions o el 

paisatge de l'entorn donen un suport ambiental harmònic al bé; i funció preventiva quan les 
edificacions de l'entorn no aporten un especial suport ambiental al bé, com a mecanisme 
de control de les futures intervencions que puguin fer‐se en les zones que hi són més pròximes 
a aquest, per tal d'evitar que aquestes puguin afectar negativament als seus valors o a 
l'observació. La finalitat dels entorns de protecció té una doble direcció: funció de preservació si les 

edificacions o el paisatge de l'entorn donen un suport ambiental harmònic al bé; i funció preventiva 
quan les edificacions de l'entorn no aporten un especial suport ambiental al bé, com a 
mecanisme de control de les futures intervencions que puguin fer‐se en les zones que hi són 
més pròximes a aquest, per tal d'evitar que aquestes puguin afectar negativament als seus 
valors o a l'observació 

La declaració d’un bé comporta l’assignació d’un número de registre que va associat a la fitxa del 
bé. 

Bé Incoació (*) Declaració Comunicar-ho inscripció 

BCIN 

Generalitat 

Govern de la 
Generalitat a proposta 
del Conseller de DC 

Interessats, 
ajuntaments i 
publicació BOE i 
DOGC 

Registre de Béns 
Culturals d’Interès 
Nacional i registre 
BCI’s (estatal) 

BCIL 
Municipi  > 5000hab 

Alcalde 
Ple de l’ajuntament 

DC  i  DTES 
Catàleg de Patrimoni 
Cultural Català (DC) 
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BCIL 
Municipi < 5000hab 

Consell 
Comarcal 

Consell Comarcal 
DC  i  DTES 

Catàleg de Patrimoni 
Cultural Català (DC) 

BPU Alcalde Ple de  l’ajuntament DC Inventari (DC) 

EPA Director 
General 

Conseller de DC Interessats i 
ajuntament 

Catàleg de Patrimoni 
Cultural Català (DC) 

∗A iniciativa de l’administració pública o de qualsevol persona física o jurídica 

3.3 DESCATALOGACIÓ 
 

La descatalogació d’un bé immoble ha de estar molt ben justificada, acreditant la impossibilitat del 

manteniment de la protecció existent. 

Requereix la concurrència d’alguna de les següents circumstàncies: 
a)   Ser necessari el seu enderroc per previsions de planejament d’interès públic, quan no 

existeixi alternativa ponderada que permeti la seva conservació. 

b)   L’acreditació d’errors en l’apreciació dels motius que van aconsellar la inclusió. c)   

Haver perdut l’interès que va motivar la seva inclusió. 

d)   Que sigui necessari per a la protecció d’un altre bé de major interès. e)   

La reforma INTEGRAL d’un barri. 

El procediment per a la descatalogació serà diferent segons la categoria del bé: 

BCIN 
La declaració d'un bé cultural d'interès nacional únicament es pot deixar sense efecte si es 

segueixen els mateixos tràmits i requisits que són necessaris per a la declaració, amb l'informe 

previ, exprés i vinculant, del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i també de 

l'Institut d'Estudis Catalans o d'una de les institucions científiques, tècniques o universitàries de 

prestigi o   competència reconeguts que siguin determinades per reglament. 

No es poden invocar com a causes determinants per a deixar sense efecte la declaració d'un 

bé cultural d'interès nacional les que derivin de l'incompliment de les obligacions de 

conservació i manteniment regulades per aquesta Llei. 

La descatalogació d’un BCIN no es pot fer mitjançant un POUM ni un PEP. 

BCIL 
Per a la descatalogació d’un BCIL cal fer el mateix procediment que s’ha portat a terme per a la 

catalogació amb  informe favorable del DC. Per tant cal un informe redactat pel tècnic en 

patrimoni cultural, on es justifiqui la pèrdua dels valors que van motivar la catalogació. No 

s’accepta la declaració de ruïna. 

BPU 
Per a la descatalogació d’un BPU cal fer el mateix procediment que s’ha portat a terme per a la 

catalogació. Descatalogar no és competència municipal. 

ENTORNS DE PROTECCIÓ 
Anirà vinculada al tractament definitiu del bé. 

 
 

3.4. NIVELLS DE PROTECCIÓ 

Cada bé incorporat al Catàleg, gaudirà d’un nivell de protecció diferent en funció dels seus valors. 
En un mateix bé podem trobar valors de diferents tipologies; aquest podrà tenir un diferent nivell de 
protecció per a cada una de elles. 

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. 
L’atribució de la protecció INTEGRAL a un be, independentment de la seva categoria, té efectes 
fiscals i suposa l’exempció de l’IBI d’ acord amb allò que determina la llei . 

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(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 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 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. 
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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. 

 BCIN BCIL BPU EPA 

INTEGRAL     

Conservació     

Parcial     

Protecció ambiental     

Documental     

 

3.5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ  

Característiques i context 

La descripció del bé s’entén com el procés d’anàlisi i estudi del conjunt o element de valor 
detectat, de les seves característiques històriques, tipològiques, socials o naturals que li confereixen 
uns valors que cal regular per a protegir‐los. 
L’anàlisi ha de ser lo més exhaustiu possible, per poder arribar a fer una valoració objectiva del bé i 
establir la categoria i el nivell de protecció. 
 
 

Èpoques i Estils 

El patrimoni cultural català, a més del seu valor artístic, és un testimoni viu del passat, i per tant, va 
lligat a la història i als seus esdeveniments. Sobre una gran part dels elements a protegir al llarg del 
temps s’han anat produint intervencions que s’han materialitzat creant una barreja d’estils que ens 
parlen d’aquest procés viu d’adaptació a cada moment històric. 
Per tal de facilitar la comprensió de l’època i estil més rellevant del bé a catalogar a “l’annex 2, Glossari 
de temes” s’adjunta una possible aproximació. 

Tipologies edificatòries i estat de conservació 

Les tipologies edificatòries configuren el model de ciutat que en cada moment s’ha anat adaptant a 
les diferents necessitats i formes de viure. 
Es per això que la seva identificació ens pot explicar moltes coses del lloc, de la història i de les 
maneres tradicionals de vida. 
És important conèixer l’estat de conservació del bé per tal de poder regular les intervencions 
necessàries.  Com a mínim cal descriure si el seu estat és: restaurat, bo, regular, mal estat o ruïnes. 
En el cas de béns arquitectònics cal clarificar l'estat d'edificació més enllà de les façanes; per exemple 
aportar dades de les característiques i estat de l'estructura. 

Usos 

Totes  les  accions  de  l’home,  ja  sigui  sobre  el  medi  urbà  o  rural,  tenen  com  a  finalitat l’adaptació 
a una sèrie de necessitats. Són aquestes necessitats, i el seu canvi en el temps, les que van 
configurant i caracteritzant els diferents indrets i elements (tant culturals com naturals). 
Per tant, tenir coneixements dels usos per als que es va construir, així com saber com s’ha anat 
adaptant o modificant el bé per a acollir‐ne d’altres, ens pot ajudar a comprendre l’evolució i el perquè 
de les diferents característiques, per així poder determinar els valors de manera més objectiva. 
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Durant el procés de vigència del planejament es poden descobrir valors diferents, a partir de nous 
coneixements, que poden enriquir o donar un gir als valors, a la descripció o a les intervencions 
regulades. 
Aquestes noves dades informatives s’han d’incorporar per a enriquir les fitxes. Si aquesta nova 
informació determinés altres valors no regulats a la fitxa caldria fer una modificació del catàleg i del 
planejament al que acompanya. 
 

3.6. TIPUS D’INTERVENCIÓ 

Més enllà de la identificació dels béns segons categories i de l’establiment del nivell de protecció, cal 
identificar els mecanismes d’intervenció per als BCIL i BPU. Cal recordar que en el cas dels BCIN, és 
el DC i, en concret, la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural que correspongui, la que regula les 
intervencions d’acord amb els criteris detallats a l’art. 35 de l' Llei 9/1993 de patrimoni cultural català. 

Intervencions sobre els béns arquitectònics 
Les intervencions sobre els béns arquitectònics poden ser: 
 

Manteniment o conservació: intervencions que tenen com a objectiu el manteniment en correctes 
condicions de salubritat i ornat, sense alterar la seva estructura i distribució, ni ocultar o 
modificar valors constructius o morfològics (vegeu art. 29 RLUC). 

 
Restauració: conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu prolongar l’existència d’un bé, 

millorant les seves condicions físiques, restituint un bé catalogat o alguna de les seves parts 
a les seves condicions o estat original, comprenent les obres de consolidació o demolició 
parcial, justificades per la restauració i fer a la vegada una lectura històrica de les diverses 
etapes de l’element. 

Rehabilitació o millora: conjunt d’intervencions físiques que tenen com a objectiu l’adequació, 
millora o actualització de les condicions d’habitabilitat o ús, amb el manteniment de les 
característiques morfològiques. Inclou conceptes de modernització, adaptació, 
condicionament, reutilització i reestructuració morfològica (vegeu l'art. 29 RLUC). 

Consolidació: obres destinades a reparar els espais o edificacions que es trobin en estat deficient, a 
fi de garantir la seva resistència física i restablir la seva estabilitat estructural, conservant 
essencialment la seva configuració original. 

Remodelació: conjunt de modificacions o reparacions a introduir en un edifici, relacionades o 
derivades de l’activitat que s’hi desenvolupa i compatibles amb la protecció de 
l’esmentat edifici. 

Reconstrucció: són aquelles intervencions físiques, que tenen com a objectiu la reposició total o 
parcial d’un element concret o d’un edifici preexistent en el mateix lloc, reproduint les seves 
característiques morfològiques mitjançant la reproducció del bé original. 

Desplaçament: permet relocalitzar elements que, pel seu interès, cal conservar, preferentment a 
prop de la seva localització actual. Es permet el desplaçament del bé quan estigui afectat per 
motius d'interès general. Només es permet el desplaçament del bé, quan estigui degudament 
justificada la impossibilitat del seu manteniment en la localització actual. Qualsevol 
desplaçament ha de estar motivat per raons d’interès general. 

Enderroc: suposa la desaparició, total o parcial del bé. Només és aplicable a BPU, per motius 
d’interès públic. No s’admet la declaració de ruïna d’un bé com a motiu per l’enderroc. 

Per a la correcta protecció, millora de les condicions o adaptació a un nou ús, pot ser necessari portar 
a terme intervencions concretes en alguns dels elements o components d’aquest bé. Aquestes 
intervencions poden ser les que es detallen a continuació: 

‐    Ampliació: tenen com a objecte incrementar el volum construït. 
‐ Inclusió: intervencions físiques que tenen com a objecte la disposició de nous elements que 

millorin criteris d’habitabilitat i accessibilitat, així com l’adequació a les respectives 

normatives actuals, incloent les de seguretat. 

‐ Substitució: tenen com a objecte l’enderrocament d’una edificació existent o d’una part i, en 

el sòl que ocupava, construir‐ne una de nova (preferentment una reconstrucció INTEGRAL del 

bé). Prèviament es reunirà la documentació exhaustiva de l’element en què s’actua. 
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‐ Eliminació: intervencions físiques que tenen com a objecte la supressió d’elements afegits 

impropis i/o afegits, com cossos, volums, antenes, dipòsits de fibrociment, etc. 

Intervencions sobre els béns arqueològics i paleontològics 

Les intervencions sobre els béns arqueològics i paleontològics, d’acord amb el Decret 78/2002, de 

5 de març, poden ser: 

Excavacions: són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis subaquàtics que es fan amb 

la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament tota classe de restes arqueològiques o 

paleontològiques. També són excavacions els sondejos que tenen com a finalitat la 

comprovació de l’existència o la delimitació de vestigis arqueològics o paleontològics en 

un punt determinat. 

 
Prospeccions: són les exploracions superficials, del subsòl o en medis subaquàtics, sense remoció 

de terrenys i amb recollida de materials arqueològics o paleontològics o sense, adreçades 

a la localització i l’estudi o l’examen de dades per detectar vestigis arqueològics o 

paleontològics, s’apliquin o no mitjans tècnics especialitzats. 

Controls: són  les  tasques de  vigilància i,  en  determinats casos, de  coordinació d’obres o 

treballs que pugin afectar restes arqueològiques o paleontològiques, incloses les neteges 

de jaciments. 

Mostrejos: són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de terreny o recollida de 

materials. 

Documentació gràfica i plàstica: Són intervencions adreçades a l’obtenció d’informació gràfica de 

jaciments arqueològics o paleontològics. Aquests treballs poden fer‐se a través de calcs per 

als estudis directes d’art rupestre i mural, a través d’aixecaments perimètrics o mitjançant 

la realització de rèpliques o altres tècniques. 

Consolidació, restauració i adequació: són les intervencions que tenen com a objecte la 

conservació i el manteniment o l’adequació per a la visita pública dels jaciments arqueològics 

i paleontològics. 

Intervencions sobre els béns socioculturals, etnològics, naturals , paisatgístics i ambientals 

Les   intervencions  sobre   els   béns   socioculturals  ‐   etnològics,  naturals   i   ambientals   ‐ 

paisatgístics, poden ser  de: 
Conservació: intervenció que té com a objectiu la protecció, a través de la gestió de l’ús dels 

recursos naturals, com són el sòl, el paisatge, etc., així com el manteniment, la rehabilitació, 

el restabliment i l’increment, si s’escau , de les poblacions. 

Millora: conjunt d’intervencions físiques que tenen com a objectiu l’adequació o millora  de 

l’exemplar o de les condicions de l’hàbitat amb el manteniment de les característiques 

morfològiques. 

Intervencions sobre  recorreguts paisatgístics.  Les obres permeses en els edificis que formin part 
del conjunt, en general seran les que és preveuen en la clau 1a Conjunts Històrics”, que ja 
estableix el grau d’intervenció i les condicions de composició i materials de la façana i coberta. 
Evidentment si dins del recorregut paisatgístic s’hi troba algun edifici catalogat o protegit, 
aquest haurà de complir amb les obligacions que fixa la fitxa corresponent. 
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4. EL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

4.1. TIPOLOGIES DE BÉNS 

El Catàleg de béns protegits inclou els béns immobles existents en el territori que comprèn el pla urbanístic 
, que formen part del patrimoni català cultural i/o natural  i paisatgístic. Els béns mobles, no són objecte de 
catàleg urbanístic d’acord amb el contingut de l’article 75.1 RLUC . 
Els béns del catàleg de Sant Vicenç de Torelló, segons la seva naturalesa i el tipus de valors associats, es poden 
classificar en les tipologies següents: 

Tipologia 1 ‐  ARQUITECTÒNIC 

Configuren el patrimoni arquitectònic català els elements o conjunts amb valor cultural, històric o identitari 
dels municipis, com: 

- Monuments arquitectònics historicoartístics declarats i fortificacions. 
- Conjunts: conjunts històrics, barris, carrers, cementiris, cases, etc. 
- Edificis i construccions: esglésies, monestirs, edificis històrics, etc. 
- Elements: creus de terme, escuts, pedres heràldiques, etc. 
- Fragments: una portalada, una tanca, una tribuna, un relleu, una pintura mural a una façana, etc. 
- Obra civil: camins, ponts, vies de comunicació, obres d’abastament d’aigua, electricitat, etc. 
- Estructures urbanes 
- Arquitectura  popular:  és  la  manifestació  material  en  què  es  barregen  factors econòmics, 

socials, culturals, etc. En conseqüència és un del elements que més contribueix a potenciar les 
senyes d’identitat d’un territori. 

 

- La classificació també es pot fer d’acord amb altres criteris en funció dels béns  i de les especials 
característiques de cada municipi concret; per exemple: 

- Per èpoques 
- Per autors 
- Per tipologies arquitectòniques, etc. 

 

Tipologia 2 ‐ ARQUEOLÒGIC ‐ PALEONTOLÒGIC 

El patrimoni paleontològic està format per aquelles zones on poden haver‐hi elements fòssils no 
relacionats amb l’ésser humà ni amb els seus orígens o antecedents, que permeten l’estudi del 
desenvolupament de la vida vegetal i animal. 
El patrimoni arqueològic, el configuren el conjunt de jaciments o àrees (en subsòl, sòl i vol) que poden 
servir per al coneixement de la història o la cultura de l’indret, sempre que per obtenir aquest coneixement 
calgui estudiar‐los amb metodologia arqueològica. 
Així constitueixen patrimoni arqueològic i paleontològic: 
- Els  jaciments: elements que  es  conserven in  situ  i  presenten interès  arqueològic: 
- estructures constructives positives o negatives evidents, concentració de béns, etc. 
- Els espais de protecció arqueològica: àrees en les quals o bé per evidències materials, per antecedents 

històrics o per altres indicis documentats, es pensa que poden existir restes arqueològiques o 
paleontològiques. Tenen una protecció transitòria. 

- Les  àrees  d’expectativa  arqueològica:  zones  on  s’han  produït  troballes  aïllades  i 
superficials,  que  no  proporcionen  la  suficient  informació  per  situar  el  jaciment possible. En aquestes 
zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions 
arqueològiques d’acord amb el Servei d’Arqueologia de la Direcció 
- General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment. Poden tenir aprofitament 

privat sempre i quan no hi hagi restes arqueològiques. 
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- Les zones paleontològiques: llocs on hi ha vestigis fossilitzats (fòssils (esquelets, closques, impressions 
de plantes, etc.), petjades, fems fossilitzats, etc.), que constitueixen una unitat coherent i amb entitat 
pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants. 

Tipologia 3 ‐ SOCIOCULTURAL ‐ ETNOLÒGIC 

Es considera patrimoni sociocultural ‐ etnològic els elements o indrets d’interès sociocultural de la memòria 
històrica, com: 

- Zones    d’interès    etnològic:    formes    residencials   (tipologies    famílies,    relacions econòmiques i 
arquitectura), testimonis i vestigis d’activitats industrials, militars, religioses, agropecuàries forestals, 
pesqueres, extractives; intervencions en el paisatge natural, etc. 

- Llocs de transformació urbana; camins, fonts, pous, basses i/o pantans. 
 

Tipologia 4 ‐  NATURAL 

El patrimoni natural conté indrets i/o elements puntuals amb valor del municipi, els espais geològics i 
els referents a la biodiversitat del territori. 
Aquests béns és poden classificar c de la manera següent: 

- Espais d’interès geològic: coves, abrics, singularitats naturals (geòtrops), etc. 

- Zones de recàrrega d’aqüífers. 

- Entorns fluvials i marítims (riberals, dunes marítimes, penya‐segats costaners, etc) 

- Boscos singulars 

- Arbres monumentals 

- Altres elements naturals i/o ecològics. 
 

Tipologia 5 ‐  AMBIENTAL ‐ PAISATGÍSTIC 

El patrimoni paisatgístic  és configurat per les àrees, el valor de les quals és el resultat de la humanització 
de l’entorn , fruit de la interacció dinàmica entre els   factors naturals (relleu, hidrografia, flora, etc.) i els 
humans (activitat econòmica, assentaments, etc.). 
Aquests béns és poden classificar de la manera següent: 

- Àrees i entorns d’interès paisatgístic 

- Recorreguts: camí ral, itineraris paisatgístics; etc. 

- Fonts i dolls 

- Miradors 

- Elements caracteritzadors: cingleres, turons, feixes, marges, tanques, cabanes, etc.. 

- Jardins històrics. 
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5.  BENS EN SÒL URBÀ I NO URBANITZABLE  INCLOSOS EN EL CATÀLEG 

 
La relació dels bens inclosos en el catàleg, situats en sòl NO URBÀ I URBANITZABLE, i el seu grau de 
catalogació són els següents : 
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1 Carrer Major, 3 Arquitectònica BPU  ------   ------  

2 Ca la Pera Arquitectònica BPU  ------   ------  

3 Cal Mestre Arquitectònica BPU  ------   ------  

4 Cal Nunci Arquitectònica BPU  ------   ------  

5 Can Corcoll Arquitectònica BPU  ------   ------  

6 Can Jesús Arquitectònica BPU  ------   ------  

7 Can Minguell Arquitectònica BPU  ------   ------  

8 Can Pau Arquitectònica BPU  ------   ------  

9 Can Pegot Arquitectònica BPU  ------   ------  

10 Can Pere Mestre Arquitectònica BPU  ------   ------  

11 Església de Sant Vicenç (edifici) Arquitectònica BCIL AEAP  ------  

12 Església de Sant Vicenç (campanar) Arquitectònica BCIL  ------   ------  

13 Església de Sant Vicenç (jaciment) Arquitectònica BCIL AEAP  ------  

14 Església de Sant Vicenç (pila baptismal Arquitectònica BPU AEAP  ------  

15 Mas Andreu Arquitectònica BPU  ------   ------  

16 La Torra Arquitectònica BPU  ------   ------  

17 Creu del Terme Arquitectònica BPU  ------   ------  

18 Dipòsit d'aigua Arquitectònica BPU  ------   ------  

19 Font-safareig-base elet Arquitectònica BPU  ------   ------  

20 Vila-Seca Fàbriques d’Almera - Francesc Marcet Arquitectònica BPU  ------   ------  

21 Vila-Seca Canal Arquitectònica BPU  ------   ------  

22 Vila-Seca Pont  sobre el canal Arquitectònica BPU  ------   ------  

23 Vila-Seca Resclosa Arquitectònica BPU  ------   ------  

24 Vila-Seca carrer Vila-Seca 
Ambiental-
paisatgística 

BPU  ------   ------  

25 Vila-Seca carrer Cooperativa Arquitectònica BPU  ------   ------  

26 Vila-Seca Casar dels Amos Arquitectònica BPU  ------   ------  

27 Vila-Seca Col·legi de les Monges Arquitectònica BPU  ------   ------  

28 Vila-Seca edifici Cooperativa Arquitectònica BPU  ------   ------  

29 Vila-Seca Frederic Marsé Arquitectònica BPU  ------   ------  

30 Vila-Seca església sagrada Família Arquitectònica BPU  ------   ------  

31 Vila-Seca jardí casa dels amos Natural BPU  ------   ------  

32 Vila-Seca Can Mundo Arquitectònica BPU  ------   ------  

33 Vila-Seca Pont Torrent Arquitectònica BPU  ------   ------  
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34 Borgonyà Colònia  Arquitectònica BCIN BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

35 Borgonyà Cases carrer Barcelona Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

36 Borgonyà Conjunt carrer Canal Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

37 Borgonyà Conjunt carrer Catalunya Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

38 Borgonyà Conjunt del Carrer Coats Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

39 Borgonyà Conjunt carrer Escòcia Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

40 Borgonyà Capella-Salt d'aigua Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

41 Borgonyà Conjunt carrer Paisley Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

42 Borgonyà Conjunt Bloc carrer Girona Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

43 Borgonyà Cases carrer Girona 1-5 Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

44 Borgonyà Cases carrer Girona 6-7-8 Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

45 Borgonyà Xalet -1 Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

46 Borgonyà Xalet 2-3 Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

47 Borgonyà Xalet 6-7 (Casa del metge) Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

48 Borgonyà Xalet 10 Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

49 Borgonyà Xalet 11-12 Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

50 Borgonyà Xalet 9 (Casa de l'Administrador) Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

51 Borgonyà Casa Cuna Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

52 Borgonyà Xalet 8 (Casa del Mestre) Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

53 Borgonyà Casino - Teatre Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

54 Borgonyà Conjunt Carrer Borgonya Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

55 Borgonyà Escola de nenes (Les Monges" Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

56 Borgonyà Rectoria Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

57 Borgonyà Antiga escola de nens Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

58 Borgonyà Església Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

59 Borgonyà Dipòsit d'aigua Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

60 Borgonyà Infraestructura hidràulica-resclosa Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

61 Borgonyà Infraestructura hidràulica-canal Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

62 Borgonyà pas de Can Salvans Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

63 Borgonyà pas de Can Tomàs Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

64 Borgonyà pas del Mig Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

65 Borgonyà Fàbrica -1  Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

66 Borgonyà Fàbrica -2  Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

67 Borgonyà Fàbrica -3 Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

68 Borgonyà Fàbrica -5 Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

69 Borgonyà Fàbrica núm.4 (E4A) Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 
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70 Borgonyà Fàbrica núm.4-ampliacio (E4B) Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

71 Borgonyà Nau serveis Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

72 Borgonyà Nau magatzem bales Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

73 Borgonyà Menjador Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

74 Borgonyà Oficines Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

75 Borgonyà Serveis públics Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

76 Borgonyà Vestidors Camp de futbol Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

77 Borgonyà Xemeneia Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

78 CASES DEL CARRER DEL TER Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

  79 PONT NOU SOBRE EL TER Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

80 ANTIGA ESTACIÓ TRANSFORMADORA Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

81 CASA DEL CARRER GIRONA Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

82 ESCALES I JARDINERIA AL COSTAT DE L’ESGLÉSIA Ambien.Paisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

83 
CARRERS FABRA I BARCELONA. JARDINS I MUR SOBRE 
CARRER BORGONYÀ 

Ambien.Paisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

84 
CARRER CATALUNYA. MURS DE CONTENCIÓ I ESTENEDOR 
COL·LECTIU 

Ambien.Paisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

85 CARRER CANAL I PASSEIG DEL CANAL Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

86 HORTS DE SOBRE CARRER BORGONYA Ambien.Paisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

87 HORTS DE SOBRA DELS CARRERS FABRA I BARCELONA Ambien.Paisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

88 CAMÍ DEL CEMENTIRI Ambien.Paisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

89 CARRERS DE PAISLEY, ESCÒCIA I COATS Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

90 JARDINS I PAS DE LES CASES DEL CARRER GIRONA Ambien.Paisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

91 
MUR I ESTENEDORS SOBRE LES CASES DEL CARRER 
CATALUNYA 

Ambien.Paisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

92 COBERT MERCAT Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

93 ELEMENTS CONTRA INCENDIS A LES FAÇANES Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

94 CEMENTIRI Arquitectònica BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

95 CARRER FABRA Arquitectònica BCIL BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

96 CAN CREUS Arquitectònica BPU ------ ------ 

97 CAN VILARDELL - MOLÍ Arquitectònica BPU ------ ------ 

98 CAN VILARDELL - RESCLOSA Arquitectònica BPU ------ ------ 

99 CAN VILARDELL Arquitectònica BPU AEAP ------ 

100 CASTELL DE TORELLÓ Arquitectònica 
BCIN-
MH 

AEAP Nr.1546-MH (R-I-51-5683) 

101 EL JOLIS Arquitectònica BPU AEAP ------ 

102 EL MOLINOT Arquitectònica BPU ------ ------ 

103 JACIMENT PALEONTOLÒGIC Arqueològic BPU AEAP ------ 

104 LA PALMEROLA Arquitectònica BPU ------ ------ 

105 MAS AMALRIC Arquitectònica BPU AEAP ------ 

106 MAS EL CAMPS Arquitectònica BPU AEAP ------ 

107 MAS EL VILAR Arquitectònica BPU AEAP ------ 
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108 MAS FON DE NOGUERES Arquitectònica BPU ------ ------ 

109 MAS GRAU Arquitectònica BPU AEAP ------ 

110 ROVIROLES Arquitectònica BPU ------ ------ 

111 SERRA XICOPERA Arquitectònica BPU ------ ------ 

112 TORRE NOVELLES Arquitectònica BPU ------ ------ 

113 VALLMAJOR Arquitectònica BPU AEAP ------ 

114 JOANET DE PUJOLS Arquitectònica BPU ------ ------ 

115 RECORREGUTS (Nucli Sant Vicenç) Ambien.Paisatgística BPU ------ ------ 

116 RECORREGUTS (Vila-Seca) Ambien.Paisatgística BPU ------ ------ 

117 RECORREGUTS (Borgonyà) Ambien. aisatgística BPU BCIN CH-EN Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471 

118 VIVER, EL Arquitectònica BPU ------ ------ 

119 AQÜEDUCTE ANíJOL Arquitectònica BPU ------ ------ 
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6. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER  

L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló per portar a 
terme les actuacions de les quals n’és responsable en la seva execució.  

La finalitat del present estudi econòmic i financer és determinar la viabilitat del Catàleg de bens a protegir, 
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Sant Vicenç de Torelló  en funció dels 
recursos financers que es disposen per a la seva execució.  

Delimitació de les actuacions  

En el desenvolupament normatiu del POUM no hi ha previsió d'adquisició de sòl, tampoc de sòls a urbanitzar, 
ni despeses derivades d'altres conceptes. Per tant, no resulta necessari l’estudi econòmic i financer. En aquest 
sentit, no es preveu despesa econòmica correcte desplegament d’aquest document urbanístic és nul.  

El Catàleg de bens a protegir no planteja cap actuació pública que comporti una despesa municipal més enllà 
de les pròpies de la despesa corrent. No obstant caldria considerar una partida pressupostària addicional 
anual que cobrís la despesa previsible per a la prestació d’assessorament per a la redacció dels projectes i 
l’execució d’obres de conservació i restauració d’elements protegits, mitjançant el suport de tècnics 
municipals dels serveis d’urbanisme i de cultura.  
-  El foment, mitjançant la tramitació i aprovació dels instruments de planejament necessaris, per tal 

d’afavorir el correcte manteniment i la modernització, adequada i rigorosa, dels edificis catalogats.  
-  El reconeixement de desgravacions tributàries i fiscals als immobles catalogats, dins els límits autoritzats 

per al legislació vigent (veure apartat següent Exempcions fiscals).  Aquesta reducció anirà vinculada al 
compromís justificat i acreditat de la voluntat de protecció, conservació i millora del bé patrimonial. 

  -  La instal·lació de medis especials de seguretat o serveis de protecció que garanteixin la conservació dels 
immobles.  

-  Paral·lelament a les mesures anteriors l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i altres administracions 
públiques competents, d’acord amb el seu pressupost i en l’exercici de les seves competències, podran 
adoptar mesures de foment i actuació econòmica positiva.  

  
Exempcions fiscals 
Les determinacions del catàleg comporten repercussions en les recaptacions d’impostos,    els béns catalogats 
gaudeixen dels següents beneficis fiscals:  
Pel que fa a l’IBI, s’aplica la norma 14 del RD 1020/93, que estableix els coeficients correctors del valor del sòl 
i de les construccions (coeficient L) per a les finques incloses en catàlegs i plans especials de proteccions:  
 
“fincas afectadas por cargas singulares: En caso de fincas con cargas singulares, por formar parte de conjuntos 

oficialmente declarados histórico-artísticos o estar incluidas en catálogos o planes especiales de protección, se 

podrán aplicar los siguientes coeficientes en función del grado de protección:  

- Protección INTEGRAL (protección INTEGRAL): (la naturaleza de la intervención posible es la de 

conservación; se permiten obras de reparación, restauración, mantenimiento o consolidación de sus 

elementos) . …..............................................................................................................................0,70  

- Protección estructural (protección parcial): (la naturaleza de la intervención posible es la de cambio 

de uso o redistribución) ………………………….........................................................................0,80  

- Protección ambiental  (ambientes, frentes edificatorios, fachada de ciudad): (la naturaleza de la 

intervención posible es la de renovación por vaciado o sustitución interior incluso la reproducción 

formal del cerramiento exterior) …............................................................................................0,90  

- Este coeficiente no será de aplicación en caso de que se permita su demolición total, aun cuando se 

impongan a la nueva construcción condiciones tales como acabados exteriores, ritmos de huecos u 

otras similares”. 
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Denominació         Llinda del carrer Major,3 U.T.M.     .     X= 439927      Y= 46567015 
 

Època                          XVIII 
Estil                    Modern popular 

Situació       Carrer Major, 3 Sant Vicenç de Torelló 
Referència Cadastral: 0072706DG4507S0001HQ 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà.  
Qualificació               R1a  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   llinda de pedra . 
Elements   Ornamentació de la façana principal. 
Restauracions efectuades  Fa uns anys. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 1 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
Llinda conservada d'una casa entre mitgeres del carrer Major del nucli de Sant Vicenç. L'element formava part de l'accés original de l'immoble, tot i 
que ha estat reformat recentment i s'ha habilitat per l'entrada de vehicles. Es tracta d'una llinda monolítica on hi ha inscrit l'any "1777" amb una 
creu de malta intercalada. 

NOTÍCIES 
La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII, a l'entorn de l'antiga sagrera. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. empits i llindes  de pedra, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gràfiques Marina 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         ca la pepa, can Dijous, Can Coberons U.T.M.     .     X= 439849      Y= 46567113 
 

Època                          XVII-XIX 
Estil                    Modern contemporani popular 

Situació       CarrerNou, 19-21 Sant Vicenç de Torelló 
Referència Cadastral: 9972206DG3597S0001KW 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà.  
Qualificació               R1a.  
Conservació    Regular. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades. 
Cobertes   Amb teula a dos vessants 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 2 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
La casa està situada al carrer Nou del nucli de Sant Vicenç. Consta de tres cossos, cadascun dels quals s'ha habilitat com a habitatge independent, 
motiu pel qual cada casa es coneix amb un nom diferent. És un edifici entre mitgeres de planta basilical i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i 
golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al cos central hi ha el portal d'accés, amb llinda de fusta datada i brancals de 
pedra carejada. La data de la llinda està tapada pel cablejat elèctric, tot i que s'endevina l'any "16 (8?) 90". Sobre el portal s'obre un finestral d'arc 
pla arrebossat amb sortida a un petit balcó de base motllurada i baranes forjades. A nivell de les golfes, descentrada de l'eix, hi ha una petita finestra 
quadrada d'arc pla arrebossat. Els dos cossos laterals presenten una entrada de garatge de factura moderna a la planta baixa, mentre que al pis hi 

ha una finestra d'arc carpanell ceràmic amb l'intradós motllurat. El revestiment dels murs és arrebossat amb pòrtland. 

NOTÍCIES 
La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII, a l'entorn de l'antiga sagrera. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. empits i llindes  de pedra, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

 
BIBLIOGRAFIA 
EYZAGUIRRE, X. [et al.] (1985). Estudis urbans 4. Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies del Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d´Urbanisme. Inventari del Patrimoni 

Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Cal Mestre U.T.M.     .     X= 439902        Y= 4656906              
 

Època                          XIX 
Estil                      Contemporani popular 

Situació      Pl. Cal Ferrer, 5 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 0071706DG4507S0001AQ 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà.  
Qualificació               R1a  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble). 
Façanes   Arrebossades amb encintat de pedra en obertures. 
Cobertes   Teulada a dues vessants. 
Elements   Ornamentació de la façana principal. 
Restauracions efectuades  Fa uns anys. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 3 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 

Casa situada a la plaça de Cal Ferrer del nucli de Sant Vicenç. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa, 
pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons dos eixos, definits per 
obertures d'arc pla de pedra carejada, llevat del portal d'accés, que és d'arc carpanell. Sobre el portal hi ha un finestral amb la data "1803" gravada 
a la llinda, que té sortida a un balcó de base motllurada i baranes forjades. Un dels ampits de pedra de les finestres de les golfes presenta una motllura 
que indica que podria ser reaprofitat. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat. 

NOTÍCIES 

La casa és coneguda com a Cal Mestre perquè durant la primera meitat del segle XX hi vivia el mestre de l'escola, Vicenç Capellades i Pagès, que morí 
durant la guerra. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. empits i llindes  de pedra, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gràfiques Marina 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Cal Nunci U.T.M.     .     X= 439905       Y= 4656931 
 

Època                          XVIII 
Estil                    Modern popular 

Situació      Pl. Cal Ferrer, 2 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 0071709DG4507S0001GQ 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà.  
Qualificació               R1a  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble). 
Façanes   Arrebossades amb encintat de pedra en obertures. 
Cobertes   Teulada a dues vessants. 
Elements   Ornamentació de la façana principal. 
Restauracions efectuades  Fa uns anys. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 4 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 

La casa de Cal Nunci està situada a la plaça de Cal Ferrer, al nucli de Sant Vicenç. És un edifici entre mitgeres de planta quadrangular i tres crugies. 
Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al centre del frontis hi ha el portal d'accés d'arc 
pla de pedra carejada, amb la llinda inscrita amb l'any "1738", amb una creu de malta intercalada i l'anagrama "I (H) S". Sobre el mateix eix trobem 
un finestral d'arc pla de pedra carejada, aquest cop amb l'anagrama "INRI" i la creu intercalada. El finestral té sortida a un balcó de base motllurada 
i baranes forjades. La resta d'obertures de la façana són d'arc pla arrebossat, algunes de factura moderna, i es distribueixen per la façana de forma 
aleatòria. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat. 

NOTÍCIES 

Per les característiques constructives d'aquesta casa, hem de situar els seus orígens entorn el segle XVIII. Anteriorment es coneixia com a Can 
Viladrau. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. empits i llindes  de pedra, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: “Gràfiques Marina” 
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Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Portal Can Minguell U.T.M.     .     X= 439693        Y= 4656822  
Època                          XVIII-XX 
Estil                      Modern, contemporani  popular 

Situació      Pl. Cal Ferrer, 10 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 9970301DG3597S0001DW   

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà    
Qualificació               R1a 
Conservació    Regular. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades amb encintat pedra. 
Cobertes   Teulada a dos  vessants. 
Elements   Portal i finestra de la  façana principal. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 5 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 

La casa de Cal Corcoy està situada a la plaça de Cal Ferrer, al nucli de Sant Vicenç. És un edifici cantoner de planta rectangular i dues crugies. Consta 
de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos, definits 
per dues obertures d'arc pla per nivell. Al primer pis els finestrals són de pedra carejada pintada, una de les quals incorpora la inscripció "AVE MARIA 
(SIN) PECADO CONCEB(IDA)", amb una creu intercalada. La resta d'obertures d'aquesta façana són arrebossades i s'han pintat imitant la pedra 
carejada. A la façana lateral i posterior les obertures són d'arc pla arrebossat i es troben distribuïdes de forma aleatòria. El ràfec està acabat amb 
cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de color salmó a les façanes principal i lateral, amb les obertures ressaltades de color gris a 
la primera, i de color blanc a la posterior. 

NOTÍCIES 

La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII a l’entorn de l’antiga sagrera. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. empits i llindes  de pedra, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per  Marta Lloret Blackburn
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Denominació         Can Jesús U.T.M.     .     X= 439905      Y= 46567162 
 

Època                          XIX 
Estil                    Contemporani popular 

Situació       Carrer Cerdenya, 9 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 9973211DG3597S0001KW  

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà.  
Qualificació               R1a.  
Conservació    Regular. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades. 
Cobertes   Amb teula a dos vessants 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 6 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
Casa situada al carrer Cerdanya del nucli de Sant Vicenç. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa, pis 
i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa de dos eixos, definits per obertures d'arc d'arc pla 
arrebossat, excepte el portal, que és d'arc escarser. Al costat del portal s'hi ha obert modernament una entrada de garatge. El ràfec està acabat amb 
cabirons. El revestiment exterior dels murs es manté arrebossat. 

NOTÍCIES 
Les cases més antigues del carrer Cerdanya van ser construïdes entorn el segle XIX, coincidint amb el creixement que tingué el poble en aquest 
període. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, obertures i serralleria,  així com altres elements 

definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar. 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Portal Can Minguell U.T.M.     .     X= 439693        Y= 4656822 
Època                          XVII 
Estil                      Modern popular 

Situació      carrer Serrallonga, 3 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 9996203DG3599N0001ST   

Tipologia              ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà    
Qualificació               R1a 
Conservació    Regular. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble). 
Façanes   Arrebossades amb encintat pedra. 
Cobertes   Teulada a dos  vessants. 
Elements   Portal i finestra de la  façana principal. 
Restauracions efectuades  cap 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 7 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 

A la casa situada a l'inici del carrer Serrallonga del nucli de Sant Vicenç s'hi conserven l'antic portal i un finestral. El portal és d'arc pla de pedra 
carejada amb l'intradós motllurat i la llinda inscrita amb l'any "1661" i una creu intercalada. Sobre el portal hi ha un balcó d'ampit motllurat i baranes 
de ferro forjat. Al costat del primer hi ha el finestral antic, també d'arc pla de pedra carejada. La casa ha estat molt reformada en els darrers anys, 
pel que el portal i el finestral són els únics testimonis de l'antiguitat de la construcció. 

NOTÍCIES 

La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcó P.1a, obertures i serralleria, llindes, 

brancals de P.Baixa, així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. empits i llindes  de pedra, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn
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Denominació         Can Pau U.T.M.     .     X= 439714        Y= 4656816 
Època                          XVIII 
Estil                      Modern popular 

Situació      carrer Serrallonga, 5 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 9970701DG3597S0001YW 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà    
Qualificació               R1a 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades amb encintat pedra. 
Cobertes   Teulada a una  vessant. 
Elements   Ornamentació de la façana principal. 
Restauracions efectuades  cap 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 8 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
La casa de Can Pau està situada al carrer de Serrallonga, al nucli de Sant Vicenç. És un edifici cantoner de planta rectangular i tres crugies. Consta de 
planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa de tres eixos, el central definit per un 
portal d'arc pla de pedra carejada que incorpora la inscripció "1777" amb una creu intercalada a la llinda. Sobre el mateix eix hi ha un finestral d'arc 
pla de pedra carejada, amb l'ampit motllurat, que igualment incorpora una data a la llinda "1780" i el relleu d'una mola intercalada. A l'eix lateral, hi 
ha un finestral d'arc pla de pedra carejada a la planta baixa i un pòrtic d'arc escarser arrebossat. L'altre eix presenta un portal obert modernament 
per a l'entrada de vehicles, i un finestral al pis d'arc pla de pedra carejada, amb l'ampit motllurat i la llinda datada de "1779". Les golfes s'obren amb 
quatre petites obertures quadrangulars que es troben distribuïdes de forma aleatòria. A la façana lateral hi ha tres obertures, totes elles d'arc pla 
arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat. 

NOTÍCIES 
La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. empits i llindes  de pedra, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
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Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta 
Lloret Blackburn 
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Denominació         Can Pegot U.T.M.     .     X= 439871      Y= 46567254 
 

Època                          XIX 
Estil                    Contemporani popular 

Situació       Carrer Cerdenya, 31 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 9974106DG3597S0001QW 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà.  
Qualificació               R1a.  
Conservació    Regular. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades. 
Cobertes    Amb teula a dos vessants 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 9 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
La casa de Cal Pegot està situada al carrer de la Cerdanya. És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa i 
pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures estan distribuïdes pel frontis de forma aleatòria; a la planta baixa 
en destaca un gran portal d'arc escarser arrebossat, al costat del qual n'hi ha un d'arc pla. Al primer pis hi ha un finestral al centre i una finestra a 
cada costat, totes d'arc pla arrebossat. Entre els dos portals hi ha un plafó ceràmic commemoratiu que es va fixar en motiu del centenari de la mort 
de Miquel Puigbò i Farrés, conegut com a "Quel de la Munda". El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs es manté arrebossat.  
També es coneix com a Can Quel de la Munda. 

NOTÍCIES 
La casa de Cal Pegot va ser la casa on va morir en "Quel de la Munda", el cantaire i cornamussaire anomenat Miquel Puigbó i Farrés. La música i la 
lletra del contrapàs llarg "el Divino" s'havien transmès de forma oral fins a finals del segle XIX, quan pràcticament ningú el recordava en la seva 
totaliat. Afortunadament, el santvicentenc Miquel Puigbó recordava la composició amb molta exactitud. Així va ser que el doctor Tort i Matamala el 
va convèncer d'anar a Barcelona per transcriure'l. Van passar llargues estades amb l'erudit musicòleg Francesc Pujol i Pons, aleshores sotsdirector 
de l'Orfeó Català, fins que van treure'n la partitura completa. Al cap de pocs anys, l'any 1907, va morir en Miquel Puigbò. L'estudi de Pujol, que ja 
formava part de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, va presentar-se en el Congrés d'Història de la Música de Viena de l'any 1927, on va ser 
reconegut com el document de caràcter religiós més important que es coneixia del geni popular. D'aquesta manera, el "divino" esdevé l'únic exemple 
de contrapàs sil·làbic que existeix, en què la lletra i la música lliguen perfectament. Gràcies al retorn de l'Obra del Cançoner Popular a Catalunya, Sant 
Vicenç de Torelló va poder recuperar la dansa tradicional que havia caigut en l'oblit. La representació va tenir lloc el dia 11 de maig del 1991, sota la 
direcció d'Àngel Ros, Sebastià Bardolet i Àngels Marginedes, entre d'altres. Des d'aleshores es balla cada any.. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb la proporció d forats plens i buits, així com altres elements definidors com el ràfec  de 

colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 
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Obertures Es poden modificar les obertures mantenint la proporció original. 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Can Pere Mestre U.T.M.     .     X= 439943      Y= 46567052 
 

Època                          XVIII 
Estil                    Modern popular 

Situació       Carrer Major, 12 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 0072008DG4507S0001YQ  

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà.  
Qualificació               R1a.  
Conservació    Regular. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   llinda de pedra . 
Cobertes    Amb teula a dos vessants 
Elements   Ornamentació de la façana principal. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 10 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
Casa situada al carrer Major del nucli de Sant Vicenç. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i 
té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada, amb la llinda inscrita "MAICH 
MOYA/ 1774" i una creu de malta intercalada. Sobre el portal hi ha un finestral d'arc pla amb brancals de pedra carejada i ampit motllurat. La resta 
d'obertures de la façana són d'arc pla arrebossat, la majoria de factura moderna. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és 
arrebossat i pintat, com també ho està la pedra de les obertures.. 

NOTÍCIES 
Antigament, la casa de Can Pere Mestre havia estat la carnisseria del poble. Cada any, en motiu de la Festa Major de Sant Vicenç, mataven un vedell. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures Es poden modificar les obertures mantenint la proporció i els eixos, cal conservar llindes i brancals de pedra 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació               Església de Sant Vicenç de Torelló U.T.M.     .     X= 439908         Y= 4656879               
 

Època                           XI-XVII 
Estil           Medieval, Romànic, Modern, Barroc 

Situació      Plaça de l’Església, 1 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 0071703DG4507S0001UQ 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL  
Protecció de l’entorn  :  AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà  
Qualificació               Zona Equipament religiós  
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Cap 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Ref. Cadastral     

Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Edifici religiós), ARQUEOLÒGICA 
Façanes   Pedra 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Interior   Pedra vista i enguixat de voltes 
Elements   Ornamentació de la façana principal, torre campanar 
Restauracions efectuades  1973 

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Arquitectònic - arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 11 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 
L'església parroquial de Sant Vicenç està situada a ponent del nucli de Sant Vicenç. És un edifici de planta basilical amb absis semicircular. 
Originalment constava d'una sola nau, a la qual es van adossar capelles laterals. Està coberta amb volta de canó de pedra col·locada a plec de llibre, 
mentre que les naus laterals estan cobertes amb voltes d'aresta. Les naus laterals i central comuniquen entre sí a través d'arcs de mig punt de pedra 
que descansen sobre pilastres amb impostes motllurades. Als peus del temple hi trobem la nova sagristia per un costat, i una escala que condueix 
al comunidor, des d'on es pot observar l'antiga coberta romànica feta de lloses. Cal afegir que durant la intervenció arqueològica, es va descobrir la 
base circular de la pica baptismal romànica al costat del cancell d'accés, que va portar-se de nou al seu indret. La part de 'absis està coberta amb 
volta de quart d'esfera. A cada costat del presbiteri hi ha una obertura en arc de mig punt adovellat; la de l'esquerra condueix al campanar, mentre 
que l'altra està tapiada i es correspon amb l'absidiola. Per salvar el desnivell existent entre la nau i el presbiteri i per deixar vistes les tombes 
descobertes en l'excavació arqueològica, s'ha construït un paviment empostissat que permet observar les tombes antropomorfes i la base de la pica 
que esmentàvem anteriorment. El temple consta de poca il·luminació natural, a través d'un petit òcul sobre el portal, una finestra de mig punt a la 
façana de migdia i tramuntana i la finestra d'arc de mig punt i doble esqueixada, a més de dues espitlleres, de l'absis. En la darrera restauració es va 
afegir una nova obertura tipus claraboia. Pel que fa a l'exterior, l'església consta d'un portal d'arc pla amb carreus encoixinats, sobre el qual hi ha un 
frontó trencat on se situa la fornícula amb la imatge del sant. A cada costat del portal hi ha una finestra d'arc pla de pedra. El frontis queda rematat 
pel comunidor quadrangular, amb coberta a dos vessants i una obertura d'arc escarser a cada costat. A l'extrem de migdia de la façana s'observa un 
pòrtic d'arc de mig punt adovellat, que es prolonga amb dos pòrtics més per migdia, i que es correspon amb l'antiga galeria que s'adossava al sud 
del temple romànic. Al costat de l'absis hi ha una petita absidiola reconstruïda. Finalment, a l'altre costat de l'absis hi ha adossat el campanar, de 
quatre nivells d'alçat i obert amb finestres geminades als pisos superiors. L'aparell dels murs és de petits carreus disposats en filades, llevat d'alguns 
trams (la nau lateral de tramuntana i el comunidor) on és de pedra irregular lligada amb argamassa. 
 

NOTÍCIES 
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En la documentació antiga, l'església també es coneixia com a Sant Vicenç de Cervià, quan formava part del terme del castell de Torelló. La primera 
referència documental de l'església és de l'any 938, quan n'era sacerdot un tal Bernat. Des de mitjans del segle XI ja consta com a parròquia i poc 
després el temple primitiu va ser reconstruït i s'hi va afegir el campanar. Durant el segle XII va reformar-se de nou, probablement per albergar la 
població que s'aplegava al seu voltant formant una sagrera. Aquesta va quedar despoblada durant l'alta edat mitjana, però l'església es va mantenir 
com a lloc de culte. A finals del segle XIII n'era rector Pere Camprodon, qui era el beneficiat de l'altar de Santa Maria, que gaudia de gran devoció. 
A la visita pastoral de l'any 1399 hi consta que la volta i el campanar es trobaven en mal estat. L'any 1520 l'església es va dotar d'un retaule, que 
ha estat atribuït a Joan Gascó. Pocs anys després es van incorporar noves campanes i es va fer una creu processional de plata, obra de l'argenter 
Antoni Ballès. Durant el segle XVII l'edifici es va reformar de nou ampliant la nau aprofitant l'atri lateral, que va suposar que els pòrtics que el 
conformaven es tapiessin. En aquest moment, el portal d'accés és traslladat a la façana de ponent. s’hi col·locaren els nous altars del Roser i de 
Sant Isidre. El nou temple fou consagrat el 1.640 i  fou construït un retaule dedicat a Sant Isidre ( 1.686 ). Des d’aleshores fins a la restauració de 
1.982-86 la major modificació que sofrí el temple fou la construcció de la sagristia ( 1.812 ) que afectà l’absidiola.A principi del segle XIX, les tres 
parròquies que formaven part del terme del Castell de Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere i Sant Feliu, van constituir-se com a municipis independents. 
A mitjans d'aquest segle, es va començar a consolidar el nucli de Sant Vicenç, es va construir un nou cementiri en terres del mas del Viver i quedà 
així suprimit l'antic sagrer. Amb l'esclat de la Guerra Civil, la primitiva imatge de Santa Maria de la Vall del Ges, va ser cremada com bona part del 
patrimoni religiós del país.  

Els arquitectes Antoni González i Josep Rovira del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona la van restaurar 
l'any 1973. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix el bé en la seva totalitat 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit 
és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l’àmbit marcat. 
 

Raons  d’incorporació 
al catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de consolidació, restauració. 
Usos permesos Els que determina el POUM 
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Denominació               Església de Sant Vicenç de Torelló U.T.M.     .     X= 439908         Y= 4656879               
 

Època                           XI 
Estil                            Medieval, Romànic,  

Situació      Plaça de l’Església, 1 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 0071703DG4507S0001UQ 

Tipologia                     ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn  :    

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà  
Qualificació               Zona Equipament religiós  
Conservació    Bona 
DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Edifici religiós) 
Façanes   Carreus de pedra 
Cobertes   Teulada de llosa de pedra a  quatre vessants   
Interior   Pedra vista . 
Elements   Ornamentació de la façana principal, torre campanar 
Restauracions efectuades  1973 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Arquitectònica 
Classificació Edificis 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 12 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 
La torre del cloquer de l'església parroquial de Sant Vicenç està adossada a l'extrem de gregal del temple. És de planta quadrangular i es divideix 
en quatre nivells, dels quals la base adquireix una alçada considerable. Els nivells estan marcats exteriorment a través d'arcuacions cegues d'estil 
llombard, als pisos superiors dividits per engranatges de dents de serra. A la base, a la cara orientada a llevant, s'observa una espitllera com a única 
obertura. Al primer pis trobem una obertura d'arc de mig punt per façana, mentre que als superiors les finestres són geminades amb columneta 
central i capitell trapezoïdal.  
La torre queda rematada per una coberta de lloses de pedra a quatre vessants i coronada per un parallamps. 
L’aparell és de filades de carreus de pedra units amb argamassa de calç. A l'interior del campanar es van substituir l'escala antiga i els empostissats 
per una escala de cargol metàl·lica. Al pis superior s'hi conserven les campanes antigues. 

NOTÍCIES 
La construcció del campanar, a finals del segle XI, està relacionat amb el desenvolupament d’un petit nucli de població al costat de l’església. Es 
construir adossat, en la seva part inferior, al mur septentrional de la primera església romànica (segle XI) i comunicava amb el presbiteri mitjançant 
un arc i una porta al nord. A l’exterior tenia una important banqueta de fonamentació inclinada cap al nord-est, i a l’interior, descansava sobre el 
sòl. Posteriorment, es modificaria l’estructura de decoració de caràcter llombard (dents de serra i arqueries cegues ) com la seva estructura són 
característiques de l’arquitectura romànica d’Osona. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix el bé en la seva totalitat 
Entorn de protecció Cap. 

 
Raons  d’incorporació 
al catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de consolidació, restauració i adequació, . 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
CAMPRODON, A. (1994). Música tradicional popular de l’antic terme del Castell de Torelló: Goigs. Vol. 2. Torelló: Antoni Camprodon Rovira. 
COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.GAVÍN, J.M. (1981). Inventari 
d’Esglésies. Osona. Vol. 15. Barcelona: Art estudi edicions 
GONZÁLEZ, A., dir. (2006). "Església parroquial de Sant Vicenç". Conservació preventiva: última etapa. Memòria SPAL 1999-2001. Barcelona: 
Diputació de Barcelona. 
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Denominació          Jaciment  Església de Sant Vicenç de Torelló U.T.M.     .     X= 439908         Y= 4656879               
 

Època                           IX-XIX 
Estil           Medieval, Romànic, Modern, Barroc 

Situació      Plaça de l’Església, 1 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 0071703DG4507S0001UQ 

Tipologia                ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL  
Protecció de l’entorn  :  AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà  
Qualificació               Zona Equipament religiós  
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUEOLÒGICA (JACIMENT) 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arqueològic 
Classificació Jaciment 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 13 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 
A l'indret on s'assenta l'església romànica de Sant Vicenç s'hi va localitzar una necròpolis d'inhumació datada dels segles IX i X, consistent en tombes 
antropomorfes i el·lipsoidals excavades a les margues naturals. La intervenció arqueològica va permetre determinar que sobre aquesta base es va 
bastir una capella romànica, entorn el segle XI. L'edifici era d'una sola nau amb absis semicircular que estava coberta amb lloses de pissarra. A finals 
d'aquest segle es va edificar el campanar, que s'ha pogut datar gràcies a la presència de ceràmica gris del segle XI al seu interior.  
En aquest moment es va enderrocar l'antic absis i se'n va construir un de més gran, acompanyat d'una absidiola, que va suposar un engrandiment 
del presbiteri. Aquesta reforma s'ha relacionat amb la necessitat d'engrandiment del temple motivat per l'augment del nombre de fidels. També es 
van localitzar les restes de l'altar de l'època i la base de la pica baptismal amb el seu canal de desaiguament. Aquesta fase s'ha pogut datar per la 
troballa d'una moneda a l'escala d'accés al presbiteri. Entre els segles XII i XIII, es va construir un porxo a migdia del temple. A finals del segle XIV es 
va reconstruir la coberta de l'absis, es va modificar el paviment i es va avançar el presbiteri.  
Entre els segles XIV i XVII el temple va ser reformat fins a donar-li la configuració actual, ja que es van afegir dues naus laterals, una de les quals 
aprofitava el porxo existent. En quedar tapat l'accés primitiu, es va obrir una nova portalada a la façana de ponent. D'altra banda, es va construir una 
nova coberta i s'aprofità un campanar d'espadanya romànic per construir el comunidor. L'any 1812 es va construir la sagristia al lloc de l'absidiola, 
on hi havia la capella de Santa Maria. Després de l'excavació arqueològica del temple i la seva restauració, s'han deixat visibles algunes de les tombes 
sota el nou paviment empostissat, a més de la base de la pica i la coberta de teula de pissarra, visible des de l'escala que condueix al comunidor. Així 
mateix, es va enderrocar la sagristia i es va reconstruir l’absidiola. 
L'any 1983 s'hi va ser una excavació d'urgència en motiu de les obres de restauració del temple promogudes per la Diputació de Barcelona. Els 
directors de l'excavació van ser Albert López i Mercedes Juan 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix el bé en la seva totalitat 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit 
és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l’àmbit marcat. 
 

Raons  d’incorporació 
al catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de consolidació, restauració i adequació, . 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
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Denominació     Església de Sant Vicenç de Torelló Pila baptismal U.T.M.     .     X= 439908         Y= 4656879               
 

Època                           XI-XII 
Estil                     Medieval, Romànic 

Situació      Plaça de l’Església, 1 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 0071703DG4507S0001UQ 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn  :  AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà  
Qualificació               Equipament religiós  
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA 
Restauracions efectuades  1973 

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Arquitectònica 
Classificació Edificis 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 14 
Nivell protecció INTEGRAL 

 

DESCRIPCIÓ 
Element aproximadament hemisfèric, tallat en un sol bloc de pedra, decorada amb un cordó en relleu, ornamentat amb incisions que envolten la 
vora de a pica i la base mitjançant la tècnica del cisellat. Els fonaments de la pica baptismal consisteixen en una plataforma circular amb dos graons, 
dins de la qual hi ha l'encaix per posar-la  i el desguàs. 

NOTÍCIES 
L’església del segle XI es construir en una època en què la diòcesi era reorganitzada, coincidint amb la consagració d’altres esglésies de la comarca. 
Durant el segle XI es bastí el component més antic de l’església actual, que substituí una estructura dels segles IX-X relacionada amb la necròpolis 
de tombes antropomorfes, de les que es tenen notícies documentals del 938, excavades a les margues, i que formaven part de l’antic terme del 
castell de Torelló, documentat ja el 881. 

Durant els treballs arqueològics de la nau de l'església es trobà, a l'angle nord-est de la nau central, els fonaments de la pica baptismal. Els 
fonaments de la pica han permès relacionar-la amb el nivell d'ocupació d'un paviment de còdols construït i utilitzat a partir de finals del s. XI, la 
mateixa època en què es construeix la nova capçalera. La recuperació de la pica ha permès tornar-la a situar sobre els seus fonaments, als peus de 
l'església. 
Intervencions: 
1982-1986: J. Rovira i A. González, recuperació de la pica. Diputació de Barcelona. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix el bé en la seva totalitat 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit 
és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l’àmbit marcat. 
 

Raons  d’incorporació 
al catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de consolidació, restauració i adequació, . 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya. 
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Cadastre. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 
Inventari de Patrimoni Local – Diputació de Barcelona. 
Catalunya romànica, vol. III, Enciclopèdia Catalana, 1986, pàg. 531-540. 
Memòria 1985-1989. Servei de Patrimoni Arquitectònic. Diputació de Barcelona. 1990, pàg. 53-58 
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Denominació         Mas >Andreu U.T.M.     .     X= 439947        Y= 4656834 
 

Època                          XVII 
Estil                      Modern popular 

Situació      carrer Ges, 5 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 0070803DG4507S0001YQ 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà    
Qualificació               R1a 
Conservació    Mal conservada, problemes en la coberta.. 
DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades amb encintat. 
Cobertes   Teulada a dues vessants. 
Elements   Ornamentació de la façana principal, llindes i brancals. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 15 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
El mas Andreu està situat al nucli de Sant Vicenç de Torelló, proper a l'església romànica. És un edifici de planta rectangular i tres crugies, que té la 
façana posterior adossada a un volum de dimensions similars. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. El frontis està caracteritzat per una galeria vertical de dos grans pòrtics d'arc carpanell arrebossat, que es situen als pisos 
superiors de la crugia central. Els pòrtics estan delimitats per una barana de fusta i s'observa l'embigat de fusta com a element de suport, que al 
superior es correspon amb la coberta. Els tres graons que salven el desnivell del carrer faciliten l'entrada al mas per un portal d'arc carpanell adovellat 
amb l'intradós motllurat. Pel que fa a les crugies laterals presenten una obertura per nivell; a la planta baixa hi ha una finestra d'arc pla de pedra 
carejada, amb l'ampit motllurat, i una d'arc pla arrebossat. Al primer pis destaquen dues finestres d'arc pla de pedra carejada, que incorporen una 
motllura decorativa a la llinda, amb una roseta tallada en alt relleu a la part central. A nivell de les golfes, hi ha dues finestres d'arc pla arrebossat. A 
la façana de llevant hi ha adossats dos cossos annexes. El primer presenta un sol nivell d'alçat i té la coberta a un vessant que desaigua al lateral. A 
la mateixa façana lateral hi ha un portal d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita amb l'any "1640". El cos posterior té dos nivells i la coberta 
a un vessant que fa el desaiguat a la posterior. La seva façana de migdia es troba oberta en forma de galeria. La part de la façana del volum principal 
que queda descoberta té un finestral d'arc pla de pedra carejada. La façana de ponent està oberta amb finestres d'arc pla arrebossat disposades de 
forma aleatòria. El ràfec de la masia assoleix una volada considerable i està definit amb cabirons. L'acabat exterior es manté arrebossat, amb carreus 
escairats a les cantonades. També es coneix pel sobrenom del Galliner 

NOTÍCIES 
Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Mas 
Andreu (SOLÀ, 1948: 124). L'any 1315 Berenguer de Dosrius i Guerava van vendre en franc alou el Mas Andreu de Sant Vicenç a un tal Jeroni Guerau 
de Sant Feliu de Torelló. En un pergamí conservat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya del mateix any hi consta que Jeroni Guerau promet 
anul·lar la venda del mas si Berenguer i Guerava no paguen els 460 sous que deuen en el termini de tres anys. En aquell moment, tenien cura del 
mas Bartomeu Margalida i la seva esposa Maria. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietària del mas i del seu molí la Rosa Vila i 
Masandreu. Uns anys més tard, vers el 1883, el mossèn Marc Oms diu que la Vicenta Roma ha registrat en nom propi en el d'Hipoteques la propietat 
que va ser d'Agustí Vila, el Masandreu, oferint-se als hereus d'Agustí pels drets que en puguin tenir una quantitat de 8.000 reals. Durant la Guerra 
Civil s'hi va guardar el tresor parroquial. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així 

com altres els elements definidors com el ràfec d teulada 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i 
representativa de l’arquitectura rural popular 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  



MAS  ANDREU   15  

 
 
 
 
 

74 74 

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 
sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)Cal conservar llindes i brancals de pedra 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Obertures Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra 

Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Altres Sanejar la façana i eliminar coberts externs  
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         La Torra de l’ambre U.T.M.     .     X= 439191        Y= 4656793 
Època                          XVIII-XX 
Estil                      Modern contemporani popular 

Situació      carrer Montserrat (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 9470301DG3597S0001UW 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà    
Qualificació               6 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades amb encintat d’obra vista. 
Cobertes   Teulada a dues vessants. 
Elements   Ornamentació de la façana principal. 
Restauracions efectuades  En procés de restauració 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 16 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Masia situada al carrer de Montserrat del nucli de Sant Vicenç. És un edifici de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes 
i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis està definit per dues galeries horitzontals situades als pisos superiors, 
obertes amb tres pòrtics d'arc carpanell ceràmic, que queden protegits amb baranes de fusta. Seguint l'eix central hi ha un pòrtic d'arc de mig punt 
ceràmic que dóna accés a l'entrada coberta de la casa, on trobem un portal d'arc pla de pedra carejada. A la part central del frontis, sobre la galeria, 
hi ha un petit òcul ovalat. La resta de façanes presenten obertures d'arc pla amb llinda de fusta i brancals ceràmics, distribuïdes de forma aleatòria. 
El parament dels murs és de pedra lligada amb morter a l'alçada del primer nivell i en tota la façana principal, i de tàpia la resta de la construcció. 
Només es troba revestit el mur de llevant, amb morter de pòrtland. Els angles cantoners presenten grans carreus escairats fins a l'alçada de la planta 
baixa i la part superior de maó. La coberta ha estat aixecada amb un mur de maó en la darrera restauració. De cada extrem de la façana principal en 
surt un cos modern de maó i de planta rectangular, situat de forma paral·lela. Aquests cossos substitueixen uns que hi havia hagut abans de la 
reforma. Tenen un sol nivell d'alçat, la coberta a dues vessants i formen un pati davant la casa. El cos de llevant es prolonga fins a la façana posterior.  

NOTÍCIES 
No s’han trobat referències històriques d’aquesta edificació, es probable que el nom d'aquest mas hagi canviat amb el pas dels segles, pel que no 
se n'ha trobat referències documentals. Per les seves característiques constructives, hem de situar la seva construcció entorn el segle XVIII. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres els 

elements definidors com el ràfec d teulada 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 
sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Obertures Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra 

Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Altres Sanejar la façana i eliminar coberts externs  
Usos permesos Els que determina el Pla Parcial  de la Torra i el POUM 
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BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació               Creu del terme U.T.M.     .     X= 439908         Y= 4656879               
 

Època                           XX 
Estil                          Modern 

Situació      Plaça de l’Església (Sant Vicenç de Torelló) 
 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU  
Protecció de l’entorn  :  CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà  
Qualificació               SE    Equipament religiós  
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 17 
Nivell protecció INTEGRAL 

 
DESCRIPCIÓ 
La creu de la Santa Missió es troba situada davant l'església parroquial de Sant Vicenç.  
És una creu llatina patent i concavada, podem distingir tres parts diferents : una base que sembla ser l’originaria, de forma geomètrica amb tres 
plans superposats i la base de la columna; una columna no original amb tres estries a la part lateral anterior i posterior i damunt la creu pròpiament 
d’estil gòtic amb formes corbes.  
En una de les cares hi ha inscrit: "1953 SANTA MISIÓN". És feta de pedra. 

NOTÍCIES 
La creu va ser construïda l'any 1953 per commemorar la celebració de la Santa Missió i per substituir un antic pedró que va ser destruït durant la 
Guerra Civil. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix tot l’element 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació , . 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.  
Cadastre. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 
Inventari de Patrimoni Local – Diputació de Barcelona. 
GONZÁLEZ, A., dir. (1999). "Plaça de l’Església de Sant Vicenç de Torelló". La restauració objectiva. Memòria 1993-1998. Barcelona: Diputació de 
Barcelona. 
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Denominació        Dipòsit d’aigua municipal U.T.M.     .     X= 439919      Y= 46567119 
 

Època                          XX (1929) 
Estil                    Contemporani eclecticisme 

Situació       Carrer Cerdenya (Sant Vicenç de Torelló) 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA 
 

Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà.  
Qualificació               ST  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (OBRA CIVIL) 
Façanes   Estructura porticada 
Cobertes   Circular 
Interior   Formigó 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis (arquitectura industrial) 
Categoria BPU 
Nº catàleg 18 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Al principi del carrer Cerdanya del nucli de Sant Vicenç hi ha l'antic dipòsit d'aigua municipal. És una construcció de planta circular troncocònica, de 
quatre nivells diferenciats. El portal d'accés és d'arc de mig punt de pedra. Els tres nivells de la torre es posen de manifest a l'exterior a través d'una 
quadrícula motllurada, entre la que s'intercalen petites finestres d'arc de mig punt. Sobre la cornisa dentada del remat hi ha el dipòsit on es recollia 
l'aigua, que sobresurt notablement del plom del mur. El parament dels murs és de maó pla  
Al costat de la porta hi ha un plafó identificatiu on s'explica breument la seva història 
 

NOTÍCIES 
El dipòsit es va construir en un terreny propietat de les senyores Margarita Villegas Muntaña i Maria Erra Villegas, que el van vendre a l'ajuntament 
de Sant Vicenç el 18 d'abril de 1929. Va construir-se segons el plànol de l'enginyer Josep Ignasi Miravet i ser inaugurat el novembre del 1929, quan 
era alcalde Josep Jolis i Barcons. El dipòsit va suposar l'arribada del subministrament d'aigua a les cases de la població.  
Exterior  

CATALOGACIÓ  

Elements Tot l’element 
Entorn de protecció Cap 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES 
INTERVENCIONS 

 

Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, . 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada pel Sr. Antoni Rodríguez Fernández i la Sra. Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació               FONT I SAFAREIG DEL BASSALET U.T.M.     .     X= 440089         Y= 4657178              
 

Època                           XX 
Estil               Estil çontemporània) popular 

Situació      Carrer de la Font (Sant Vicenç de Torelló) 

Tipologia        ARQUITECTÒNICA 

 
Titularitat    Pública 

Protecció patrimonial  : BPU nivell C 
Protecció de l’entorn  :  CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl urbà  
Qualificació               SV Zona V3   
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat pública 
Ref. Cadastral   001209700DG35B  0001/OG 

Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Cobertes   Teulada a tres  vessants   
Restauracions efectuades La coberta ha estat restaurada 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 19 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La Font del Bassalet està situada al final del carrer de la Font, a la confluència amb el carrer Bellmunt. Es troba en un terreny amb desnivell, pel que 
el mur on està construïda es recolza en el marge. Consta de dos brolladors metàl·lics, un en forma d'aixeta i l'altre de tub per on brolla l'aigua 
constantment. Aquesta cau en una pica rectangular de pedra que s'adossa al mur, que a la part interna consta de dos dipòsits que comuniquen entre 
sí. Sobre els brolladors hi ha una placa ceràmica identificativa i una placa metàl·lica que indica que l'aigua no té garantia sanitària. Al costat de llevant 
de la font hi ha adossat el safareig de planta rectangular. A tot el seu contorn té lloses inclinades que s'empraven per rentar la bugada. També es 
troba dividit en dos dipòsits, un de més petit adossat a la font i l'altre de notables dimensions amb un paviment de tova. Al centre del safareig i al 
seu voltant hi ha diversos pilars quadrangulars que sostenen una estructura de fusta coberta amb teula àrab. Al costat de la font i del safareig hi ha 
pedrissos per poder-hi seure. 

NOTÍCIES 
La font del Bassalet és una de les fonts més conegudes de Sant Vicenç. Està emplaçada en una zona amb nombroses deus d'aigua. Des del marge del 
camí, on hi ha adossat un arc de mig punt de pedra, en surt una de les deus, va ser conduïda fins aquest indret, on s'hi va construir la font i el safareig. 
L'aigua que sobrava de la font omplia una bassa situada a les hortes de sota, que era utilitzada per a la teuleria d'en Teta. Molts veïns anaven a la 
font a buscar-hi aigua i rentar la bugada, fins que es va dotar al poble de subministrament d'aigua. El propietari de la font, el senyor Isidre Jolis 
Colomer, la va donar a l'ajuntament el 2 de març de 1985. 

CATALOGACIÓ 
Elements Resta protegit  el safareig en la seva totalitat 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior Conservar l’entorn 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
ALBAREDA, J. (2005). Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès. Grup de Defensa del Ter: Manlleu, Vic: Eumo Editorial. 
 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Marta Lloret Blackburn .



 

 
 
 
 

 

86 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ 
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

 
 
 
 

 

87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXES VILA-SECA 

 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 

 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

VILA-SECA-FÀBRIQUES D’ALMEDA-FRANCESC MARCET  20 

    CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                     PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL   

88 

 

 

 

 
 

 



VILA-SECA-FÀBRIQUES D’ALMEDA-FRANCESC MARCET  20  

 
 
 
 

 

89 

Denominació        Fàbriques d’Almeda-Francesc Marcet U.T.M.     .     X= 438368       Y= 465615 
Època                             XIX - XX 
Estil                  Contemporani, noucentisme 

Situació         BV-5626 km 1,6 , Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 8468602DG3586N0001BL  

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà no consolidat 
Qualificació               PMU-1 
Conservació    Bona 
DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra emmarcada  amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis (Patrimoni industrial) 
Categoria BPU 
Nº catàleg 20 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 
La colònia de Vila-seca està situada al costat del riu Ter, a l'extrem de ponent del terme municipal. Es tracta d'un complex industrial i 
residencial que es desenvolupa de forma lineal de sud cap a nord. A la part de migdia hi trobem la fàbrica, constituïda per una gran 
nau de planta rectangular. Des d'aquí comencen els edificis residencials, construïts de manera ordenada a banda i banda de la 
carretera. Els tres primers edificis, separats de la resta, havien estat una fonda, una escola i la Torre d'en Frederic Marcet, 
respectivament, nom d'un dels amos de la colònia. Després de la filera de cases del costat dret, hi ha una plaça situada en una cota 
superior, en un extrem de la qual hi ha l'església del conjunt, dedicada a la Sagrada Família. Davant d'aquesta, a l'altre costat del 
carrer, hi trobem la torre de l'altre amo de la colònia. Al seu costat de ponent, en una cota inferior, s'hi conserva un magnífic jardí 
romàntic, que transcorre al costat del canal que portava aigua des de la resclosa del riu Ter fins a la fàbrica.  
La fàbrica està situada a l'extrem de migdia de la colònia de Vila-seca. Originalment, la construcció estava formulada com a dues 
fàbriques diferents, de marcada simetria, que van ser unificades posteriorment. És un edifici aïllat de planta rectangular de notables 
dimensions. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les quatre 
façanes s'obren amb obertures d'arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, que es distribueixen formant eixos simètrics. A la façana 
principal i posterior, orientades a llevant i ponent respectivament, hi ha adossat un cos quadrangular de mateixa alçada i 
característiques que el principal. Entorn de les façanes laterals també s'observen diversos cossos adossats, alguns dels quals afegits 
o reformats amb posterioritat. El parament dels murs és de maçoneria, on destaquen els acabaments ceràmics de les obertures i 
cornises, a més dels carreus escairats de les cantonades. 
NOTÍCIES 
L'any 1863 es va autoritzar a Josep Callís i Puigrubí, del mas Callís d'Orís, a aprofitar un salt d'aigua en terme de Sant Vicenç i un altre 
en terme d'Orís. En el primer indret, hi havia un mas conegut com a Can Vilaseca, que va acabar donant nom a la colònia industrial 
que s'hi havia d'implantar. L'any 1873, Callís cedeix el dret dels salts a Ferran Almeda i Viñuales, Francesc J. Sindreu i Esparo, Rafel 
Puget i Terradas i a Pere Almeda i Viñas. El segon dels salts, situat en terme d'Orís, es vendria l'any 1893 i seria l'origen de las Nuevas 
Hilaturas del Ter, S.A. de Borgonyà. Entre els anys 1874 i 1882 es van començar a construir a Vila-seca els edificis industrials i els 
habitatges dels obrers, a més de la resclosa i el canal del riu Ter que abastia la fàbrica d'energia hidràulica. Uns anys més tard, l'any 
1881, es construïa l'església de la colònia, dedicada a l'advocació de la Sagrada Família. L'any 1879, les dues empreses van sol·licitar 
el reconeixement de la colònia i que se li donés un estatus jurídic i fiscal. La colònia va començar la seva activitat a principi del 1880, 
tot i que fins al març del 1883 no consta el primer lloguer d'un habitatge. Des del començament, la colònia es dividia en dues parts; 
hi havia dues fàbriques (un mateix edifici dividit en dues parts), dues cases dels amos i els habitatges dels treballadors pertanyien a 
uns o altres. D'una banda, la primera fàbrica va passar a mans de Joan Vila, tot i que poc més tard la va adquirir Frederic Marcet, 
després que el primer no pogués sufragar el deute que tenia amb el segon. D'altra banda, la segona fàbrica era dirigida pel soci 
fundador Pere Almeda. Ben aviat, vers l'any 1887, es van haver de construir dos pisos més per allotjar als treballadors. La dissolució 
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de l'empresa Almeda, Sindreu i Cia es va produir l'any 1913, i poc després es van arrendar les instal·lacions a la societat Almeda, 
Alemany i Cia. L'any 1932, la societat Almeda, Alamany i Cia adquiria la totalitat de la fàbrica, quedant així unificada la colònia. L'any 
1948 es va construir l'edifici del carrer Vila-seca, número 5, que va habilitar-se com a escola de les nenes. Abans d'això, l'escola es 
trobava a la plaça del costat de l'església, quedant a partir d'aleshores destinada als nens. La colònia va créixer de manera molt 
sostinguda durant els anys següents. La crisi del sector tèxtil de la dècada de 1970 va suposar que el sistema de la colònia quedés 
obsolet, ja que es va reduir la mà d'obra i la millora de comunicacions feia innecessari viure al costat de la fàbrica. A la dècada de 
1990, la majoria dels habitatges estaven buits i quedaven pocs treballadors a la fàbrica. El desenvolupament d'un Pla Especial de 
Reforma Interior va permetre una remodelació de la colònia i la recuperació dels seus espais emblemàtics. 

MOTIUS 
Aquest edifici té   alt  valor històric i patrimonial.   

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis,   obertures i serralleria, llindes, brancals, així 

com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments d’obra vista i pedra 
Cobertes Mantenir el ràfec  

Obertures No es poden modificar les obertures i es mantindrà la tipologia de fusteria  amb barretes 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determini el PMU 

BIBLIOGRAFIA 
COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL. 
DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l’aigua. Consorci Alba-Ter 
MASFERRER, D. (1983). Vilaseca, cent anys d’història. Torelló: Comissió de Festes de la Colònia Vilaseca 
VINYES, J. (2003). ?La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d’una colònia tèxtil del Ter, Nous usos per a antics espais industrials. Girona: universitat 
de Girona  
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Canal de Vila-seca U.T.M.     .     X= 438166       Y= 4656924 
Època                       XIX   
Estil                        Contemporani 

Situació        Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     CAP  

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat. 
Qualificació               SH      
Conservació    Regular.  

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Obra civil) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 21 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 

El canal de Vila-seca transcorre paral·lel al riu Ter, des de la resclosa fins a la fàbrica de la colònia. És una obra feta de pedra i formigó d'uns 900 
metres de longitud i uns 6 metres d'amplada. A cada costat consta d'un petit mur on, al llarg del seu recorregut, incorpora diversos bagants per 
controlar el cabal de l'aigua. A l'alçada de la fàbrica, a través d'un salt d'aigua, s'accionava la turbina. 

NOTÍCIES 

El canal de Vila-seca va començar-se a construir uns anys després de la concessió dels dos aprofitaments d'aigua a Josep Callís l'any 1863. L'any 1869, 
Josep Callís va morir, quan les obres de la resclosa i el canal havien començat. La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys 
propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua l'any 1871, quedant pendents que l'administració aprovés la modificació del projecte original on, 
entre d'altres aspectes, situaven el canal al costat oposat, a la riba esquerra. Abans d'obtenir el permís definitiu (maig de 1873), es van iniciar les 
obres de construcció del canal i la resclosa segons el nou projecte. Mentre es construïen, es van començar a bastir els edificis industrials i residencials 
que donarien lloc a la colònia Vila-seca. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d’una 
arquitectura industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació , . 
Exterior Conservar l’entorn 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l’aigua. Consorci Alba-Ter. 
VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d’una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat 
de Girona. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Pont sobre el canal de Vila-seca U.T.M.     .     X= 438081       Y= 4657037 
Època                       XIX   
Estil                        Contemporani 

Situació        270m abans de la resclosa (Vila-seca) 
(Sant Vicenç de Torelló) 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn      CAP  

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat. 
Qualificació               SH      
Conservació    Regular.  

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Obra civil) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis (Obra civil) 
Categoria BPU 
Nº catàleg 22 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

A l'extrem nord de la finca de la casa de l'amo de la Colònia Vila-seca, hi ha un pontet que permet creuar el canal. Es tracta d'un pont d'un sol tram 
obert en arc de mig punt ceràmic. El mur és de maçoneria i el tauler està delimitat amb baranes de maó vist. Una de les baranes enllaça amb el mur 
de tancament de la finca de la casa de l'amo de la colònia. 

NOTÍCIES 

El canal de Vila-seca va començar-se a construir uns anys després de la concessió dels dos aprofitaments d'aigua a Josep Callís l'any 1863. L'any 1869, 
Josep Callís va morir, quan les obres de la resclosa i el canal havien començat. La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys 
propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua l'any 1871, quedant pendents que l'administració aprovés la modificació del projecte original on, 
entre d'altres aspectes, situaven el canal al costat oposat, a la riba esquerra. Abans d'obtenir el permís definitiu (maig de 1873), es van iniciar les 
obres de construcció del canal i la resclosa segons el nou projecte. Mentre es construïen, es van començar a bastir els edificis industrials i residencials 
que donarien lloc a la colònia Vila-seca. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d’una 
arquitectura industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació , . 
Exterior Conservar l’entorn 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l’aigua. Consorci Alba-Ter. 
VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d’una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat 
de Girona. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Resclosa del canal de Vila-seca U.T.M.     .     X= 438081       Y= 4657037 
Època                       XIX   
Estil                        Contemporani 

Situació        270m abans de la resclosa (Vila-seca) 
(Sant Vicenç de Torelló) 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat. 
Qualificació               SH      
Conservació    Regular.  

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Obra civil) 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis (Obra civil) 
Categoria BPU 
Nº catàleg 23 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 

La resclosa de Vila-seca està construïda al riu Ter, aigües amunt de la colònia. És una obra de pedra i formigó perpendicular al riu, que amida uns 95 
metres de longitud. A la proximitat de la riba esquerra hi ha un sistema de bagants que permetia desviar l'aigua cap al canal de la colònia. 

NOTÍCIES 

La resclosa de Vila-seca va començar-se a construir uns anys després de la concessió dels dos aprofitaments d'aigua a Josep Callís l'any 1863. L'any 
1869, Josep Callís va morir, quan les obres de la resclosa i el canal havien començat. La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys 
propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua l'any 1871, quedant pendents que l'administració aprovés la modificació del projecte original on, 
entre d'altres aspectes, situaven el canal al costat oposat, a la riba esquerra. Abans d'obtenir el permís definitiu (maig de 1873), es van iniciar les 
obres de construcció del canal i la resclosa segons el nou projecte. Mentre es construïen, es van començar a bastir els edificis industrials i residencials 
que donarien lloc a la colònia Vila-seca. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d’una 
arquitectura industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació , . 
Exterior Conservar l’entorn 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l’aigua. Consorci Alba-Ter. 
 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Vila-Seca U.T.M.     .     X= 438373       Y= 4656677 
Època                       XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        carrer Vila-seca,    (Vila-seca) 
(Sant Vicenç de Torelló) 

Tipologia               AMBIENTAL-PAITSAGISTICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat 
Qualificació               R2 
Conservació    Bo 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   AMBIENTAL PAITSATGISTICA 
Façanes   Arrebossat i pintat 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Restauracions efectuades:  Si 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Ambiental 
Categoria BPU 
Nº catàleg 24 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
El carrer de Vila-seca està situat a la carretera de Borgonyà a Torelló al seu pas per la colònia. Està constituït per una filera de cases entre mitgeres a 
cada costat del carrer. Totes elles es van construir segons una mateixa tipologia i originalment es trobaven dividides en diversos habitatges. Consten 
de planta baixa, pis i golfes i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les façanes es composen simètricament segons tres 
eixos, definits per obertures d'arc pla o escarser arrebossats. A nivell tipològic, l'edifici de la fonda presenta variacions, ja sigui pels balcons de l'eix 
central com per les galeries porticades de la façana posterior. El revestiment exterior dels murs és arrebossat i pintat de diferents tonalitats càlides, 
que atorguen certa particularitat al conjunt.. 

NOTÍCIES 
Els socis de l'empresa Almeda, Sindreu i Companyia van adquirir els terrenys de diverses heretats de la zona per construir-hi una fàbrica de filatures, 
un cop obtinguda la concessió d'aprofitament de les aigües del Ter. Als terrenys de la masia la Roca s'hi van construir les cases per als treballadors, 
les cases dels amos i l'església, totes elles distribuïdes entorn l'actual carrer Vila-seca. Durant la construcció del complex fabril, el barceloní Joan Vila 
va adquirir la meitat de la propietat i del dret d'explotació del salt d'aigua. El deute que aviat va assumir Joan Vila va fer que hagués de recórrer al 
capital del seu amic Frederic Marcet que, finalment, l'any 1879 va passar a ser-ne el propietari. Aquest mateix any, se li va donar un estatus jurídic i 
fiscal a la nova indústria cotonera. En un primer moment, es van construir dues cases de planta baixa, pis i golfes, una d'elles destinada als encarregats 
(actual núm. 19). Al costat s'hi ban bastir 12 cases més de planta baixa, que es corresponen amb els actuals números 9, 11, 13 i 15. L'any 1880 hi 
havia 25 pisos llogats, mentre que l'any següent ja n'hi havia 40. Cal afegir que, com que hi havia dues fàbriques amb propietaris diferents, la promoció 
d'habitatges i el cobrament dels lloguers corresponia a cadascun d'ells. La creixent demanda d'habitatges per als treballadors que s'incorporaven a 
la fàbrica va suposar que els edificis fossin ampliats successivament fins a donar-los la forma actual. L'any 1948 es va construir l'edifici que actualment 
té el número 5, segons les mateixes característiques que els existents, que va habilitar-se com a escola de nens i pisos dels encarregats a dalt. 
Finalment, durant la dècada de 1950 es va construir un altre edifici, on s'hi contaven 12 pisos més (actuals 2 i 2 bis). La crisi del sector tèxtil durant la 
dècada de 1970 va suposar el progressiu abandonament de la colònia, fins que, vint anys més tard, la majoria d'habitatges estaven desocupats. La 
zona va ser reformada en el context d'un Pla Especial de Reforma Interior, que va suposar una recuperació dels antics espais i habitatges de la colònia. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeixen les façanes i elements arquitectònics propis, balcons obertures i serralleria, colors del conjunt  

com altres elements definidors com el ràfec 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma . 
Exterior  
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Façanes Conservar els revestiments   i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec   

Obertures Conservar la proporció, balcons i elements de serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 
 

BIBLIOGRAFIA 
VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d’una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat 
de Girona. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Cooperativa U.T.M.     .     X= 438373       Y= 4656677 
Època                       XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        carrer  COPERATIVA   (Vila-seca) 
(Sant Vicenç de Torelló) 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat 
Qualificació               R1a 
Conservació    Bo 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossat i pintat 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 25 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
El carrer de la Cooperativa està situat molt a prop de la colònia de Vila-seca, tot i que queden separats per la línia ferroviària. Està constituït per 
quatre cases alineades, les dues primeres aïllades i les darreres adossades. Totes elles consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants 
amb el carener paral·lel a la façana. La primera casa es correspon amb l'antiga cooperativa, que presenta obertures d'arc rebaixat ceràmic. Aquest 
volum enllaça amb el següent a través d'un mur obert amb una portalada d'arc rebaixat ceràmic. La segona casa ha estat notablement reformada, 
ampliant-la en alçada un nivell i substituint les obertures originals per unes d'arc pla arrebossat. Entre aquest volum i el següent hi ha un altre arc 
rebaixat ceràmic. La tercera casa té quatre obertures a la planta baixa i tres al pis, totes d'arc rebaixat ceràmic. Les darreres tenen sortida a un balcó 
corregut de baranes forjades. L'edifici queda rematat per una imbricació ceràmica dentada. Finalment, la quarta casa té les finestres de la planta 
baixa d'arc pla i les del pis d'arc rebaixat, totes elles arrebossades. El ràfec està acabat amb cabirons. L'acabat exterior és de pedra vista a la primera 
casa i arrebossat a les altres. Davant de la façana posterior de les cases hi ha els coberts, que tanquen l'espai formant un pati enmig. 

NOTÍCIES 

La cooperativa de Vila-seca era un servei habilitat per al proveïment d'aliments i productes diversos per part dels treballadors de la colònia. Al seu 
costat s'hi van bastir tres habitatges. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  ceràmic 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d’una 
època industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació  . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec ceràmic 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes  de maó, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d’una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat 
de Girona. 
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Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Casa dels amos U.T.M.     .     X= 438307       Y= 4656848 
Època                       XIX (1881) 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        carrer  Vila-seca, 29   Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 8470801DG3587S0001FZ 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     CAP   

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat 
Qualificació               A2a     
Conservació    Mal estat, part en ruïnes. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossat i pintat 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Restauracions efectuades   Restaurada 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 26 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La casa dels amos de la colònia Vila-seca està situada a l'extrem nord de la colònia, al final del carrer Vila-seca. És un edifici aïllat de planta rectangular 
i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. La façana de migdia i tramuntana estan definides per tres galeries 
horitzontals amb tres pòrtics d'arc carpanell arrebossat, de les quals les del frontis es prolonguen amb un pòrtic als pisos superiors. A la façana 
principal, cadascun dels pisos consta de tres portals d'arc pla arrebossat que donen accés a la terrassa de la galeria. La façana de llevant, alineada 
amb la carretera, consta de diversos portals i finestrals, els de la planta baixa i el pis d'arc rebaixat i els de les golfes d'arc pla, tots ells arrebossats i 
distribuïts de forma aleatòria. La façana de tramuntana queda tancada per un cos quadrangular amb la part superior habilitada com a terrassa i un 
baluard. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de color rosat i les galeries de color gris, amb un sòcol de pedra. Davant la façana de migdia 
hi ha un pati que queda tancat per un baluard.  

NOTÍCIES 
La casa va ser construïda l'any 1881 per allotjar als amos i socis fundadors d'una de les fàbriques de la colònia Vila-seca, la societat Almeda, Sindreu 
i Puget. Es va bastir una casa senyorial dotada d'una important extensió de terra, on s'hi va plantar un magnífic jardí romàntic. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec   
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d’una 
època industrial 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació  . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes  de maó, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d’una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat 
de Girona. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Col.legi  de les Monges U.T.M.     .     X= 438373       Y= 4656677 
Època                          1948  XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        carrer Vilaseca, 5  Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 8468201DG3586N0001KL  

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat 
Qualificació               SE 
Conservació    Bo 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 27 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
L'antic col·legi de les monges de la colònia Vila-seca està situat al carrer de Vila-seca, prop de la fàbrica. És un edifici de planta rectangular i tres 
crugies que es troba adossat per la façana de migdia a l'edifici de la Fonda d'en Joan Vila, de mateixes característiques. Consta de planta baixa i dos 
pisos i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures 
d'arc pla arrebossat, excepte el portal d'arc de mig punt. Al costat de la porta hi ha un plafó ceràmic identificatiu. A la façana de tramuntana hi ha 
poques obertures, totes elles d'arc pla arrebossat, que es distribueixen de forma aleatòria. Els pisos superiors de la façana posterior presenten dues 
galeries horitzontals amb pòrtics de mig punt arrebossat i baranes ceràmiques. L'acabat exterior de l'edifici es manté arrebossat. El ràfec està acabat 
amb cabirons. 

NOTÍCIES 
L'edifici del col·legi de les monges es va construir l'any 1948 per ampliar l'escola mixta que hi havia a la plaça de l'església. El nou edifici, adossat a 
l'antiga Fonda d'en Joan Vila, va permetre separar l'educació que rebien els nens i les nenes. La comunitat de les Filles de la Caritat es va fer càrrec 
del nou equipament, motiu pel qual l'edifici és conegut com el col·legi de les monges. La planta baixa es va habilitar com a guarderia i escola de 
nenes, mentre que l'edifici de la plaça va quedar per als nens. Als pisos superiors s'hi van crear quatre habitatges per als encarregats. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis obertures i serralleria, llindes, brancals, així com 

altres elements definidors com el ràfec  de teulada 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d’una 
època industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació  . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes  de maó, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

 
BIBLIOGRAFIA 
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VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d’una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat 
de Girona. Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta 
Lloret Blackburn 
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Denominació        Edifici de la  Cooperativa U.T.M.     .     X= 438373       Y= 4656677 
Època                       XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació  carrer  COOPERATIVA, 1   Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 8570004DG3587S0001QZ  

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat 
Qualificació               R1a     
Conservació    Mal estat, part en ruïnes. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Cap 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 28 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 

L'antiga cooperativa de la colònia Vila-seca està situada a l'inici del carrer Cooperativa, separat de la colònia per la línia ferroviària. És un edifici aïllat 
de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa 
simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc escarser a la planta baixa i d'arc pla al pis, totes elles ceràmiques. Els finestrals dels 
extrems del primer pis tenen sortida a petits balcons de baranes forjades. El ràfec està rematat per una imbricació de rajols i teules ceràmiques. Els 
angles cantoners estan acabats amb ceràmica. La façana lateral que s'orienta a migdia presenta tres finestres d'arc pla a nivell del primer pis. L'aparell 
dels murs és de còdols lligats amb morter a la façana principal i al nivell de la planta baixa de la resta de façanes, mentre que al primer pis és de maó 
vist. Davant de la façana posterior hi ha un cobert que s'uneix amb el volum a través d'un mur que es desenvolupa pel costat de migdia, fet també 
de còdols i obra vista.  

NOTÍCIES 
La cooperativa de Vila-seca era un servei habilitat per al proveïment d'aliments i productes diversos per part dels treballadors de la colònia. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  ceràmic 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d’una 
època industrial 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació  . 
Exterior  

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Cobertes Mantenir el ràfec ceràmic 

Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes  de maó, així com la serralleria 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d’una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat 
de Girona. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Esglesia LA SAGRADA FAMILIA U.T.M.     .     X= 438353       Y= 4656840 
Època                          1881   XIX - XX 
Estil                  Contemporani, noucentisme 

Situació        Carrer Vilaseca,5  Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 8469601DG3586N0001HL 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat 
Qualificació               SE 
Conservació    Bo 

DADES IDENTIFICACIÓ 
règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossat i pintat 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Restauracions efectuades  Restaurada 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 29 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 

La Torre d'en Frederic Marcet està situada a la Colònia Vila-seca. És un edifici de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la 
coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc 
pla arrebossat. A les façanes laterals i posterior les obertures també són d'arc pla arrebossat i es troben distribuïdes de forma aleatòria. El nivell de 
forjat del primer pis es posa de manifest a l'exterior mitjançant una cornisa senzilla pintada de diferent tonalitat. El ràfec està acabat amb cabirons. 
El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de color cru.  

NOTÍCIES 

Va ser construïda cap a l'any 1892. També coneguda com l'antiga torre d'en Frederic Marcet. És coneguda com la Torre de les Monges perquè va ser 
utilitzada fins a l'any 1977 com a escola de la colònia, regentada per monges, quedant des d'aleshores en desús. L'any 2007 es va rehabilitar per 
albergar el centre cívic de la Colònia Vila-seca.  

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix  tot l’edifici,  la façana amb els seus elements constitutius propis, així com altres elements definidors 

com el ràfec  de colls de fusta, els interiors per la seva representació d’un època 
Entorn de protecció Conservar els jardins 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació . 
Exterior Conservar jardí, tanca i serralleria 

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars. 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta. 

Obertures No es poden modificar. 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats, conservant els paviments 

hidràulics així com altres elements definidors . 
Usos permesos Els que determina el POUM. 

BIBLIOGRAFIA 
PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau..  
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Esglesia LA SAGRADA FAMILIA U.T.M.     .     X= 438353       Y= 4656840 
Època                          1881   XIX - XX 
Estil                  Contemporani, noucentisme 

Situació        Pl. Sagrada familia , Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 8470001DG3587S0001TZ  

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     CAP  

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat 
Qualificació               SE 
Conservació    Regular 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra emmarcada  amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 30 
Nivell protecció INTEGRAL 

 
DESCRIPCIÓ 

L'església de la Sagrada Família està situada a la part nord de la colònia Vila-seca, prop de la casa dels amos. És un edifici de planta rectangular amb 
l'absis no marcat en planta. Es composa d'una sola nau amb el sostre pla, perfilat amb una motllura sostinguda per pilastres. El presbiteri es troba 
elevat per mitjà d'uns graons i incorpora darrera l'altar una fornícula encapçalada per un frontó semicircular, dins la qual hi ha la imatge de la Sagrada 
Família. A cada costat de la fornícula trobem dues pilastres més, entre les quals hi ha les portes que condueixen a la sagristia. Les parets de la nau i 
el sostre estan decorades amb pintura al fresc, entre les que destaquen dues escenes de la Sagrada Família situades als laterals de la nau. Als peus 
del temple hi ha el cor de fusta. La il·luminació natural de la nau es fa a través de dos finestrals d'arc de mig punt que s'intercalen entre les pilastres, 
a més de la rosassa. A l'exterior, el portal d'accés és d'arc pla, que queda custodiat per pilastres que sostenen una cornisa triangular. Sobre la llinda 
hi ha un relleu amb una àncora i les inicials " A / M" als costats. L'edifici queda rematat per un capcer triangular en forma de frontó, sobre el qual hi 
ha un campanar d'espadanya de dos ulls. A la façana posterior hi ha un capcer de les mateixes característiques. L'acabat exterior es manté 
arrebossat.. 

NOTÍCIES 

La capella de la Sagrada Família va posar-se en servei el dia 29 de juny de 1881 per donar servei religiós a la Colònia industrial de Vila-seca. Va ser 
beneïda pe Josep Morgades, bisbe de Vic, el dia 22 d'octubre de 1882.  

CATALOGACIÓ 
Elements Protecció integral del bé 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació. 

Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 
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Denominació        Jrdí de la casa dels amos U.T.M.     .     X= 438307       Y= 4656848 
Època                       XIX   
Estil                        Contemporani 

Situació        carrer  Vila-seca, 29   (Vila-seca) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                NATURAL Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat. 
Qualificació               A2a      
Conservació    Regular.  

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   NATURAL (Patrimoni natural) 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni natural 
Classificació Ambiental 
Categoria BPU 
Nº catàleg 31 
Nivell protecció Conservació 

  

DESCRIPCIÓ 

El jardí de la torre dels amos de la colònia Vila-seca està situat entre la casa i el canal que voreja la riba del Ter. Es tracta d'un jardí on s'hi conserven 
algunes desenes de coníferes de gran alçada. Es tracta d'una zona amb desnivells, que presenta una major concentració d'arbres a la part més baixa, 
situada davant del canal. Des de la torre dels amos o la carretera, en descendeixen unes escaletes, que condueixen a les diferents parts. A la part 
central hi ha una magnífica estructura de pedra amb una escalinata a cada costat, que consta d'un petit estany a la part central. A pocs metres s'hi 
conserva un antic safareig i a l'extrem de tramuntana una font. En aquest pla hi trobem diversos arbres centenaris, entre els quals hi ha una imponent 
sequoia, avets i cedres de grans proporcions, a més de roures i castanyers d'índies, entre d'altres. Més al nord s'hi conserva una font d'estil romàntic. 
A la part de tramuntana hi ha plantada una devesa de pollancres, a l'extrem de la qual s'hi conserva la porta de la tanca que originalment envoltava 
la finca. 

La sequoia de Vila-seca situada al jardí de la casa dels amos es tracta d'un exemplar centenari de sequoia (Sequoia sempervirens), espècie originària 
de la franja oest dels Estats Units. És un arbre de gran magnitud, d'uns quaranta metres d'alçada i d'una sola vessa que creix molt recta, caracteritzada 
per l'escorça gruixuda i rogenca . La seva capçada, de forma densa i arrodonida, sobresurt per sobre les coníferes del jardí. Al seu costat hi creix un 
altre exemplar de menors dimensions 

NOTÍCIES 

La casa va ser construïda l'any 1881.  En el plànol topogràfic de la colònia de l'any 1886 ja hi figura el jardí de la torre dels amos de la fàbrica 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix tot el conjunt natural 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació. 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d`una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat 
de Girona. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        CAN MUNDO U.T.M.     .     X= 438353       Y= 4656840  
Època                          XVIII 
Estil                  Contemporani, noucentisme 

Situació       Carretera de Borgonya ( Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 000402500DG35F0001IT  

 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada  

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               N2a. Edificació en SNU no inclosa en el catàleg de masies. 
Conservació    Regular 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossada 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 32 
Nivell protecció Parcial 

 

 DESCRIPCIÓ 

Masia situada en un extrem del petit veïnat de Can Corrius, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici de planta 
rectangular que es troba adossat per llevant a la casa de Can Corrius, actualment molt reformada. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta 
a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada, al costat del 
qual hi ha una finestra de les mateixes característiques. La major part del frontis queda tapat per un cos quadrangular contrafortat, de dos nivells 
d'alçat i que es trobava obert formant una galeria, a la part superior suportat per columnes circulars de pedra i argamassa. Aquest cos es troba en 
mal estat estructural i ha perdut la coberta, tot i que encara conserva algunes bigues i una part de la barana de fusta del nivell superior. Des de la 
casa es podia accedir a aquest nivell per un finestral d'arc pla arrebossat. A la façana posterior, les obertures són d'arc pla arrebossat i es troben 
distribuïdes de forma aleatòria. La façana de ponent té adossat un cos de la mateixa alçada i coberta a un vessant que desaigua al lateral. El 
revestiment dels murs es troba deteriorat, pel que deixa veure el parament dels murs de tàpia. La casa queda separada de Can Corrius per un petit 

baluard perpendicular a la façana, obert amb una portal amb llinda de fusta i brancals ceràmics..  

NOTÍCIES 

En diversos plànols antics i a nivell popular, aquesta casa es coneix com el molí. A nivell exterior, no s'han trobat indicis de tractar-se d'aquest tipus 

de construcció. Per les seves característiques constructives, l'edifici actual data entorn el segle XVIII.  

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, 

així com altres elements definidors com el ràfec  de colls de fusta 
Entorn de protecció Es protegeix l'entorn immediat, delimitat pel perímetre de la construcció i els seus espais tradicionals, com l'era, 

per exemple. 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Es tracta d'un edifici el qual conserva encara avui la tradició de masies del Pla de Vic. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit 

Façanes Es permet la modificació excepte les parts originals 
Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta 

Obertures Es permet la modificació excepte les parts originals 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 
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Denominació        PONT DEL TORRENT U.T.M.     .     X= 438464       Y= 4656653 
Època                          1881   XIX - XX 
Estil                  Contemporani, POLPULAR 

Situació       Ctra. BV-5229 (Vila-seca) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      cap 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà consolidat 
Qualificació               SF 
Conservació    Bo 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Cap 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Obra civil) 
Murs   Pedra carejada 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 33 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 
El pont del Torrent està situat a la carretera BV-5229, sobre el qual hi transcorre la línia ferroviària. És un pont d'un sol tram, constituït per un arc 
d'arc de mig punt adovellat de gran alçada. L'arc és fet de maó aplantillat i les impostes són de carreus. Des del pont en surten dos murs en angle 
obtús fets també de carreuada.  

NOTÍCIES 
El pont del Torrent està situat a la carretera BV-5229, sobre el qual hi transcorre la línia ferroviària. És un pont d'un sol tram, constituït per un arc 
d'arc de mig punt adovellat de gran alçada. L'arc és fet de maó aplantillat i les impostes són de carreus. Des del pont en surten dos murs en angle 
obtús fets també de carreuada.  
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix  tot el bé 
Entorn de protecció Es protegeix l'entorn immediat 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Es tracta d'un construcció civil la qual conserva encara avui la tradició d’un passat industrial. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació . 
Exterior No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit.  
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau..  
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Colònia Borgonya U.T.M.        X= 437638     Y= 4657257 a X= 437800     Y= 4657309 
Època                      1942    XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat     Privada 

Protecció patrimonial  : BCIN 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  AC GOV 30.04.2013 BOE 03.06.2013 
Règim jurídic               Propietat Privada 

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIN 
Nº catàleg 34 
Nivell protecció Integral 

 

DESCRIPCIÓ 

La colònia de Borgonyà està situada en un meandre del riu Ter, a l'extrem de ponent del terme municipal. Es tracta d'un complex 
industrial i residencial que es desenvolupa entre la plana del riu i un petit puig situat a tramuntana. A la primera zona s'hi troba la 
part eminentment industrial del conjunt, definida per naus construïdes entre el segle XIX i el XX. Entre les naus hi transcorre el canal 
que proveïa d'aigua a la fàbrica, provinent del riu Ter, on una resclosa desvia part del seu curs. A la part de gregal de la part industrial 
hi trobem la casa del metge de la colònia i una de les cases que conformava el carrer Ter. La part industrial i la residencial queden 
separades per la carretera i la línia ferroviària, sota la qual hi ha diversos passos subterranis que permeten la comunicació. Entre la 
línia i la carretera, al costat de mestral del conjunt, trobem els tres xalets dels directius del colònia, de notables dimensions i amb 
característiques d'habitatges senyorials. La part residencial de la colònia es desenvolupa al costat mateix de la línia ferroviària, amb 
carrers paral·lels disposats de sud a nord, llevat del carrer Borgonyà i el Fabra. Estan constituïts per cases entre mitgeres de marcat 
caràcter anglès, en què els materials constructius, la pedra i el maó, estan emfatitzats. Entre aquesta tipologia, hem d'incloure el 
carrer Canal, situat a l'extrem de ponent del conjunt, davant del canal. Al nord de les primeres, en una cota inferior i en situació de 
domini sobre aquests habitatges, hi ha la casa de l'administrador i del mestre. Ben aprop s'hi conserva el casino, i sobre d'aquest 
trobem l'església de la colònia, al costat de la qual s'adossa l'antiga escola dels nens. Durant els anys de creixement de la colònia, es 
van construir habitatges al nord i a l'oest de les existents, constituïts per blocs quadrangulars on hi residien diverses famílies. Al costat 
de l'església també hi trobem la casa cuna, on els treballadors deixaven els seus infants durant la jornada laboral. Tota la part 
residencial està enjardinada mitjançant parterres on s'hi planten flors i arbres ornamentals, a més dels horts que tenien moltes de 
les cases. L'accés per la part de ponent de la colònia es fa a través del pont de Borgonyà, que salva el riu Ter. Al sud d'aquest hi ha el 
camp de futbol amb els vestidors, típicament anglesos. Al nord de la colònia, per sobre del puig, s'hi troba el cementiri. 

NOTÍCIES 

A principi de la dècada de 1890, es va constituir la societat escocesa Nuevas Hilaturas del Ter, S.A. i es va construir una fàbrica de 
filatures a l’indret de Borgonyà, on hi havia el mas Borgonyà i un petit santuari marià. La fàbrica es va situar al costat del riu Ter, que 
proporcionava l’energia hidràulica necessària per al seu funcionament per mitjà duna resclosa i un canal. De forma complementària, 
es van començar a construir les cases del personal obrer i dels directius, a més duna nova església sota la mateixa advocació que 
l’anterior, la Mare de Déu de Borgonyà. L’origen escocès dels socis fundadors es va veure reflectit en la trama urbanística, ja sigui en 
la tipologia dels edificis típicament britànica, els espais enjardinats a tot l’entorn i, més endavant, la construcció d’un camp de futbol, 
pioner per l’època. L’any 1895, la fàbrica va començar la seva activitat productiva, amb personal escocès que formava als treballadors 
locals. Aviat es van obrir a la part residencial de la colònia establiments com una fonda, la fleca, la carnisseria, la barberia i el Centre 
Recreatiu de Borgonyà on, després de les llargues jornades laborals, els treballadors podien passar les estones de lleure. L’any 1897 
ja hi havia uns 5.000 treballadors. l’any 1903 els Coats i els Fabra van fusionar les respectives empreses per constituir la Compañía 
Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, S.A, mantenint l’activitat de les fàbriques de Borgonyà i de Sant Andreu de Palomar. L’èxit de 
l’empresa, juntament amb l’adquisició de la Hilandería Planas de Ripoll va suposar que durant la dècada de 1920 la colònia visqués 
una primera fase d’expansió important, amb la construcció de noves naus, maquinària i serveis, així com els carrers Ter, Catalunya i 
Fabra. A la part residencial s’hi va habilitar el Casino, gestionat per una societat amb uns estatuts propis. Entre els serveis, hem de 
destacar l’existència de la ?casa-cuna?, on els obrers podien deixar els seus fills fins que s’acabés la jornada laboral. També es va 
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obtenir el permís del bisbat per a construir un cementiri propi, que fins aleshores estava situat al poble de Sant Vicenç. La Guerra Civil 
no va causar grans estralls a la colònia i, com a fet destacable, el bàndol republicà va dinamitar el pont de Borgonyà, que va ser 
reconstruït uns anys més tard. Després de la Guerra, la colònia va quedar petita en proporció al nombre de treballadors, pel que es 
decideixen construir els blocs del carrer Barcelona i més endavant al carrer Girona. Durant la dècada de 1960 s’amplia la part industrial 
amb la construcció de noves naus. La crisi del sector tèxtil va esclatar l’any 1973, la vida de la colònia va començar un període de 
declivi important. Es van acomiadar treballadors i es van retallar les despeses dels serveis socials i culturals. L’any 1976 es va començar 
el lent traspàs de competències, permetent que els treballadors adquirissin els habitatges i passant a mans de la juntament de Sant 
Vicenç els serveis públics. El proteccionisme a què estaven sotmesos els treballadors va transformar-se en desemparament, ja que 
de cop es trobaven sense servei de  casa-cuna, de servei mèdic, etc. La fàbrica va tancar definitivament les portes l’any 2000. Des 
d’aleshores, la part industrial és ocupada per empreses de diversos sectors i la part residencial ha esdevingut un poble amb 
personalitat pròpia. 

 

MOTIUS 

 
El dia 30 d’abril de 2013 el Govern de Catalunya va acordar declarar Bé Cultural d’Interès Nacional (conjunt històric) la Colònia 
Borgonyà, al municipi de Sant Vicenç de Torelló (veure Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6368 de 3 de maig de 2013 i 
també el Boletín  Oficial del Estado núm. 132 de 3 de juny de 2013, sección III, pàgs. 41916 a 19). 
A partir d’aquesta Declaració del Govern, i d’acord amb el que disposa l’article 33 (planejament urbanístic) de la llei 9/93 del Patrimoni 
Cultural Català “l’Ajuntament corresponent ha d’elaborar un instrument urbanístic de protecció o adequar‐ne el vigent. L’aprovació 
d’aquests instruments de planejament requereix l’informe del Departament de Cultura”. 
L’expedient de declaració va recollir les proteccions d’edificis i elements inclosos en l’àmbit de l’Entorn de Protecció i que havien estat 
inclosos en planejaments anteriors.   
 

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot l’àmbit  de  la Colònia Borgonya i el seu entorn de protecció 
Nivell    BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471). 
Intervencions les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de protecció d’un BCIN 

(art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).  
  

BIBLIOGRAFIA 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques,  
DL.DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l’aigua. Consorci Alba-Ter. 
FELIU, A., coord. (2002). Cent elements del patrimoni industrial a Catalunya. Barcelona: Lunwerg Editores. 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau. 
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Denominació        Cases carrer barcelona U.T.M.        X= 437638     Y= 4657257 a X= 437800     Y= 4657309 
Època                      1942    XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Barcelona. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

 CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 35 
Nivell protecció Conservació 

 

DESCRIPCIÓ 
Al carrer Barcelona es disposen vuit blocs situats per parelles en plataformes de nivell que, esgraonada una respecte de l'altra, s'anaren adaptant 
al terreny. Cada bloc té quatre habitatges, dos a la planta baixa, dos a la primera planta. Als de la planta baixa s'hi accedeix per un porxo comú a 
les dues entrades que donen a cadascun dels vestíbuls; des d'aquests es passa a un passadís en el qual, en un extrem hi ha el menjador, que té 
una llar de foc i la cuina, i a l'altra banda hi ha tres dormitoris. També té un rebost; aquest i el lavabo donen a un petit pati de ventilació. Els 
habitatges del pis superior tenen l'accés per una escala exterior, amb barana de fusta, que dóna al vestíbul, des d'aquest es passà al menjador, 
també amb llar de foc. Aquest menjador dóna a un balcó orientat, igual que tots els menjadors del bloc, a migdia. Des del menjador es passa al 
passadís que dóna a la cuina, un rebost i tres dormitoris i el lavabo. Totes les peces, llevat el lavabo i el rebost, són exteriors i per tant també és la 
primera vegada que a la colònia un habitatge d'obrers té totes les habitacions, correctament ventilades. A la part posterior dels blocs d'habitatges 
es disposa d'uns annexos per a safareigs i trasters. L'estructura d'aquests blocs és de parets de càrrega amb crugies de bigues de fusta i tauler de 
rajola i un cel ras d'encanyissat als pisos de dalt. La coberta a dues aigües utilitza per primer cop la teula àrab. 

NOTÍCIES 
El setembre de 1942 es planejà construir 30 cases per a obrers, segons projecte de Ribas i Pradell, iguals als existents al c. Catalunya. Aquest 
projecte, però, no es dugué a la pràctica ja que en aquell moment el que s'edificà és el carrer Barcelona, amb una tipologia diferent i inexistent 
fins aquell moment a la colònia i els blocs de pisos. Les noves tendències constructives internacionals i l'aprofitament del sòl també arribaren aquí 
i es plantegen en l'urbanisme de Borgonyà. El sòl apte i fàcil per construir ja s'havia exhaurit i les construccions s'han de començar a enfilar per la 
falda de la muntanya. Calia aprofitar l'espai i abaratir la construcció. A la dècada dels anys 60 es proposa posar un plat de dutxa als banys de totes 
les cases del carrer Barcelona, igual que el que tenen les construccions més recents del carrer Girona. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix  el conjunt 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471). 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, 
Usos permesos Els que determina PE del BCIN i el POUM 

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i 
els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC). 
 
BIBLIOGRAFIA 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Conjuntcarrer CANAL U.T.M.        X= 437086     Y=  4657355 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Coats. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 36 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 
Les cases són aparellades amb espai per a jardí o hort privat. L'alineació del carrer és de nord a sud i les ventilacions de les peces principals són 
orientades a l'est i a l'oest. L'esquema de distribució és d'una entrada que fa de passadís i que menava cap a la part de la cuina on hi havia la sortida 
al pati del darrere. A l'altre costat del passadís hi havia dues sales grans que donaven al carrer a traves de dues grans finestres geminades i al 
darrere dues cambres més que es ventilaven per les finestres que donaven al pati. Un fet característic és que cada sala disposava de llar de foc. Al 
pati del darrere hi havia unes petites cambres destinades a comuna, safareig, magatzem per a la llenya i carbó i trasters. 
Forma part de la colònia Borgonyà i es troben situades al carrer Canal o “ carrer dels anglesos “, a la dreta de la carretera de Torelló a Borgonyà 
BV-5626, just abans de sortir de la colònia. L’accés és fàcil. 

NOTÍCIES 
Totes les cases d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. 
La tipologia de les cases del carrer Canal o "carrer dels anglesos" era de millors condicions d'habitabilitat - que la dels carrers Escòcia, Paisley, 
Borgonyà i Coats - ja que els destinataris no eren els obrers, sinó el personal qualificat, d'origen britànic, que portava la direcció de la indústria. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació      Conjunt cases carrer Catalunya U.T.M.        X= 437503     Y=  4657272 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Catalunya. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 37 
Nivell protecció INTEGRAL 

    

DESCRIPCIÓ 

El carrer Catalunya està situat a la part superior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, darrera l'església. Està constituït per deu 
cases entre mitgeres alineades en un costat del carrer, que es troba alçat a través d'un mur de contenció. Totes elles consten de planta baixa i en 
algunes existeix un altell. Tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes de les quals obertes a l'altell amb un gablet. 
Les façanes es composen segons tres eixos d'obertures, en forma de portal al centre i una finestra a cada costat. Totes són d'arc pla emmarcades 
amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic, així com una senzilla cornisa que 
ressegueix les cases fins a l'alçada del sòcol. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment dels murs, pintat de color blanc. El ràfec 
està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi ha un petit pati. Davant de les façanes hi ha un espai enjardinat on hi ha plantades moreres i 
rosers. 

NOTÍCIES 
Les cases del carrer Catalonia Terrace es van construir al voltant de l'any 1922, coincidint amb la primera ampliació important de la colònia 
Borgonyà. Es van fer per allotjar als nous obrers que s'havien contractat en aquell moment. La tipologia constructiva i la distribució és molt 
semblant a les cases del pla, tot i que són de majors dimensions per allotjar-hi famílies nombroses. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Connunt cases carrer Coats U.T.M.        X= 437503     Y=  4657272 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Coats. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                Edifici Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   Patrimoni immoble 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 38 
Nivell protecció INTEGRAL 

 

DESCRIPCIÓ 

El carrer Coats està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el carrer d'Escòcia i de Fabra. Està constituït 
per una filera de cases a cada costat del carrer, de vuit habitatges cadascun. Totes elles consten de planta baixa i existeixen algunes ampliacions amb  
altell. La coberta es a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes les quals s'obren gablets a l'altell. Les façanes es composen segons 
dos eixos d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. 
Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment dels 
murs, pintat de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han estat reformats per habilitar-hi 
annexes. Entre les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers. 

NOTÍCIES 
Les cases del carrer Coats es van construir durant els primers anys de funcionament de la colònia, a finals del segle XIX. Es van fer per allotjar  als 
primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Totes les cases d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, 
una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Conjunt cases carrer Escòcia U.T.M.        X= 437503     Y=  4657272 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Escòcia. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN – CONJUNT HISTÒRIC de la Colònia Borgonyà (2009) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 39 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 

El carrer Escòcia està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el carrer de Paisley i el de Coats. Està 
constituït per una filera de cases a cada costat del carrer, de setze habitatges cadascun. Totes elles consten de planta baixa i algunes disposen d’altell. 
La coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes les quals s'obren gablets a l'altell. Les façanes es composen segons dos eixos 
d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles 
de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment dels murs, pintat 
de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han estat reformats per habilitar-hi annexes. Entre 
les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers 

NOTÍCIES 
Les primeres cases que es van construir a la part residencial de la colònia van ser els números 30 i 32 del carrer Escòcia, vers el 1895. Es van fer per 
allotjar als primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Tipològicament, aquestes primeres cases diferien 
de la resta perquè tenien com a element de suport voltes catalanes. A nivell de tipologia, tenen la mateixa distribució que la resta de cases del pla: 
una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. 
  

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació      Capella i  Nau per les turbines i resclosa U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)        
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1Le Indústria aïllada de reglamentació específica 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIL (Acord  Ple CC d’Osona , 29/03/2017) 
  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 40 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 

L'edifici de la resclosa i turbines està adossat a migdia de l'Edifici industrial 1 de la colònia Borgonyà. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos 
vessants. S'hi accedeix per la façana de llevant, a través d'una gran portalada, que incorpora un pòrtic central en arc de mig punt i dos portals d'arc 
pla, tots ells emmarcats per una motllura de pedra. En destaca la porta d'entrada, feta de ferro amb motius decoratius i vitralls intercalats. La part 
superior presenta nombroses imbricacions ceràmiques de motius geomètrics. Queda rematat per un capcer semicircular obert amb un pòrtic d'arc 
rebaixat que es divideix en cinc pòrtics, que es repeteix a la façana posterior. Entre el capcer hi ha una gran cornisa ceràmica amb volada. El parament 
dels murs és de maçoneria. A la façana de migdia s'hi va adossar un cos modern. Al seu costat hi transcorre paral·lel el canal, amb un filtre metàl·lic 
situat a ponent, on poc després l'aigua cau fins a la turbina. 

NOTÍCIES 
El funcionament de la maquinària de les colònies tèxtils sovint alternava l'energia hidràulica i la del vapor, per tal de garantir el subministrament en 
èpoques de poc cabal. La colònia de Borgonyà no n'era una excepció, ja que des dels seus inicis disposava de dues turbines Francis i una màquina de 
vapor, de 300 cavalls cadascuna. L'aigua provinent del canal feia un salt a l'alçada de la fàbrica, que permetia moure les turbines. Pel que fa al vapor, 
s'obtenia dins una sala de calderes, que constava d'una xemeneia per evacuar els fums. L'energia obtinguda es transmetia a la fàbrica a través d'unes 
politges que anaven des de les turbines fins als eixos de cada planta. L'increment de l'activitat va suposar que aviat, vers la dècada de 1920, 
s'adquirissin dues turbines més i un alternador de 500 cavalls de potència. Alhora, es van ampliar les comportes, el canal i la resclosa per dotar al 
sistema de més capacitat. Dins el cos que alberga les turbines, hi ha un rètol amb l'any 1896 i el nom de John Musgrava & Son L.D. Bolton. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Paisley U.T.M.        X= 437383     Y=  4657248 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Paisley. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 41 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 

El carrer Paisley està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el Casino i la via del tren. Està constituït 
per una filera de cases a cada costat del carrer, la primera d'onze edificis i la segona de tretze. Totes elles consten de planta baixa i algunes disposen 
d’altell,  tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, una de les quals s'obre amb un gablet a l'altell. Les façanes es composen 
segons dos eixos d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa 
superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment 
dels murs, pintat de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han estat reformats per habilitar-
hi annexes. Entre les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers. 

NOTÍCIES 
Les cases del carrer Paisley es van construir durant els primers anys de funcionament de la colònia, a finals del segle XIX. Es van fer per allotjar als 
primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Totes les cases d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, 
una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna . 
  

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Cases carrer Girona (12,13,14,15) U.T.M.        X= 437503     Y=  4657272 
Època                          XX 
Estil                            Contemporani  

Situació       Carrer Girona, 12-15. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                E ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista. 
Cobertes   Teulada a doble vessant  . 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 42 
Nivell protecció Conservació 

  

DESCRIPCIÓ 

Els nous blocs d'habitatges estan situats al final del carrer Girona, en el punt més elevat de la colònia Borgonyà. Es tracta de quatre blocs de planta 
rectangular, que es troben disposats en parells, dos a cada costat del carrer. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dues vessants amb el 
carener perpendicular a la façana. La part central de la façana principal i posterior es troba enretirada respecte el plom del mur. Les obertures són 
totes d'arc pla arrebossat de factura moderna. Consten d'escales exteriors que permeten accedir en cadascun dels habitatges en què es troben 
dividits. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat amb cornises de diferent tonalitat i un gran sòcol de pedra. Com a curiositat, a la façana 

encara s'hi conserva la placa del Instituto Nacional de la Vivienda amb l'escut falangista.. 

NOTÍCIES 
Els blocs d'habitatges es van construir entre els anys 1965 i 1966 segons un projecte  de l’arquitecte Manuel Anglada Bayés. 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Girona (1-5) U.T.M.        X= 437242     Y=  4657423 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Girona, 1-9. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 43 
Nivell protecció Conservació 

  

DESCRIPCIÓ 

Els blocs d'habitatges estan situats al costat esquerre del carrer Girona, a l'extrem de ponent de la colònia Borgonyà. En total hi ha una filera 
ascendent de cinc blocs, tres més a la part alta del carrer i un de sol a mestral de l'església. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos 
vessants amb el carener perpendicular a la façana. Cada bloc es divideix en quatre habitatges independents, als quals s'accedeix a través d'escales 
exteriors, les del primer pis adossades en paral·lel a les façanes laterals. Els cinc primers blocs ofereixen la particularitat un cos adossat a les façanes 
laterals (originalment es corresponia amb el safareig), que enllaça amb el volum amb un arc de mig punt des d'on comença l'escala. Al frontis hi ha 
el portal d'accés on hi ha les portes dels habitatges de la planta baixa, obert en arc escarser arrebossat. La resta d'obertures són d'arc pla arrebossat, 
excepte els dos petits pòrtics d'arc de mig punt del nivell superior. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat i un gran sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
Els blocs d'habitatges del carrer Girona es van començar a construir per allotjar el nombre creixent de treballadors de la colònia. La seva construcció 
es de l’any 1965 i 1966 es va portar a terme una segona fase de construcció, seguint el mateix model arquitectònic tot i que incorporant-hi petites 
modificacions. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Cases carrer Girona (6,7,8) U.T.M.        X= 437242     Y=  4657423 
Època                          XX 
Estil                            Contemporani 

Situació       Carrer Girona. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 44 
Nivell protecció Conservació 

  

DESCRIPCIÓ 
Al final d'aquest carrer en pendent, és on estan situats aquest conjunt de 3 bloc, "els tres pisos", situats a la mateixa cota, amb la façana principal 
paral·lela al carrer i orientada al sud. Són de distribució idèntica als anteriors del carrer Girona però més grans ja que s'hi introdueix un dormitori 
més. Cada bloc té quatre habitatges, dos a la planta baixa, dos a la primera planta. Als de la planta baixa s'hi accedeix per un porxo comú a les dues 
entrades que donen a cadascun dels vestíbuls; des d'aquests es passa a un passadís en el qual, en un extrem hi ha el menjador, que té una llar de 
foc i la cuina, i a l'altra banda hi ha els dormitoris. També té un rebost; aquest i el lavabo donen a un petit pati de ventilació. Els habitatges del pis 
superior tenen l'accés per una escala exterior, amb barana de fusta, que dóna al vestíbul, des d'aquest es passà al menjador, també amb llar de 
foc. Aquest menjador dóna a un balcó orientat, igual que tots els menjadors del bloc, a migdia. Des del menjador es passa al passadís que dóna a 
la cuina, un rebost, els dormitoris i el lavabo. Aquests blocs tenen una distribució idèntica a les del carrer Barcelona i als primers blocs del carrer 
Girona. Aquests tres blocs es diferencien dels anteriors en la col·locació dels annexos destinats a safareigs, que aquí se situen enganxats a les dues 
cantonades nord de l'edifici; on hi ha la façana posterior.  

L'estructura d'aquests blocs és de parets de càrrega amb crugies de bigues de fusta i tauler de rajola i un cel ras d'encanyissat als pisos de dalt. La 
coberta a dues aigües utilitza per primer cop la teula àrab 

NOTÍCIES 
El projecte dels primers blocs del carrer Girona és del juny del 1945. Les primeres cases del carrer Girona es comencen a habitar el 1946. El 1965 i 
1966 es fan nous habitatges seguint la concepció de blocs de quatre pisos però amb una distribució i aspecte bastant diferent de la dels darrers 
blocs dels anys quaranta. Són tres nous blocs, situats sobre al final del carrer en pendent on es varen construir els primers blocs dels carrer Girona. 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         XALET – Nº1 U.T.M.        X= 437223     Y=  4657250 
Època                          XX 
Estil                             Contemporani 

Situació       Colònia de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 7374801DG3577S0001YJ 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
Elements      

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 45 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 

Xalet situat a l'entrada de la Colònia de Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici aïllat de 
planta en forma de "L", d'un sol nivell d'alçat i coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Es tracta d'una casa de 
factura moderna, amb les obertures d'arc pla arrebossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat amb el sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
El xalet número 1 de la colònia Borgonyà va ser construït durant la segona meitat del segle XX per allotjar el personal directiu de la 
fàbrica. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         XALET -2-3 U.T.M.        X= 437155     Y=  4657248 
Època                          XIX 
Estil                           Contemporani 

Situació       Colònia de Borgonyà  (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 7274003DG3577S0001MJ / 7274001DG3577S0001TJ 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 46 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 

Xalet situat a l'entrada de la Colònia Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici de planta 
rectangular que es divideix verticalment en dos habitatges independents, que es denominen xalet 2 i 3. Consta de planta baixa i altell 
i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures del frontis són d'arc escarser, de les quals les del costat 
del portal són triforades. Totes elles incorporen motllures a la llinda i als ampits. El tractament del frontis, pintat de color terrós i 
caracteritzat per faixes horitzontals i una cornisa decorativa sota el ràfec, difereix de la resta de les façanes, on els murs no estan 
revestits. En aquestes façanes, es combina l'ús del maó en obertures i cornises amb la pedra vista. La façana de ponent presenta una 
galeria coberta a nivell de la planta baixa . La coberta és de teula romana amb algunes peces de ceràmica vidriada que formen motius 
geomètrics. 

NOTÍCIES 
Els xalet 2 i 3 i el xalet 11 i 12 van ser dels primers habitatges en edificar-se de la Colònia Borgonyà, a finals del segle XIX. Van construir-se per 
allotjar els dirigents de la colònia tèxtil, sota la influència de l'estil arquitectònic victorià. Són habitatges senyorials que incorporen materials nobles 
i motius decoratius en paviments i sostres. La situació dels xalets, molt propera a la fàbrica, tampoc era casual, sinó que marcava una jerarquia a 
nivell espacial, ja que les cases dels obrers es situaven a l'altre costat del carril ferroviari. Vers els anys 1960, es va construir un nou xalet a 
continuació d'aquests, que va passar a denominar-se Xalet número 1. 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE 

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
  

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         XALET -6-7 (Casa del mestre) U.T.M.        X= 437190     Y=  4657252 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà  (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència cadastral: 7372502DG3577S0001HJ 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE9 
Conservació    Mal estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIL (Acord  Ple CC d’Osona , 29/03/2017) 

  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 47 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 

Els xalets número 6 i 7 estan situats al costat de la carretera de Borgonyà a Torelló, a pocs metres de l'edifici equipament públic E4A. És un edifici 
aïllat de planta en forma de "U", constituït per dos habitatges adossats. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener 
paral·lel a la façana. De cada extrem de la façana de migdia en sobresurt un cos quadrangular perpendicular al primer volum, de mateixa alçada i 
coberta a dos vessants. El frontis s'orienta a tramuntana i presenta tres obertures per habitatge, d'arc rebaixat emmarcat amb ceràmica, la dels 
extrems biforades. El mateix tipus d'obertures es reprodueix a la resta de façanes; totes elles han estat tapiades. A nivell de l'altell hi ha petites 
finestres quadrades emmarcades amb ceràmica. La decoració ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta per sobre del parament de 
maçoneria. També coneguda com “Casa del metge” 

NOTÍCIES 
Els xalets número 6 i 7 estaven habilitats com la casa del metge, construïts durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. 
L'empresa es feia càrrec dels honoraris del metge i oferia als treballadors un servei d'assistència mèdica gratuït. Amb el creixement de la colònia, 
el metge no donava a l'abast i es va haver de contractar metges que visitessin als treballadors. L'instrumental mèdic es va modernitzar l'any 1951, 
amb l'adquisició d'un aparell de raigs X. L'any 1956 arribà a la colònia un nou metge, de família nombrosa, pel que es va decidir ampliar la casa.. 

  
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Xalet nº 10 U.T.M.        X= 437236     Y=  4657380 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Girona, 10. Colònia de Borgonyà   
(Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral:   7375101DG3577N0001YO                   

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 48 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

El xalet número 10 de la Colònia Borgonyà està situat a l'altre costat dels blocs del carrer Girona, enmig d'una parcel·la enjardinada. 
És un edifici aïllat de planta rectangular, d'un sol nivell d'alçat i coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Es tracta 
d'una casa de factura moderna, amb les obertures d'arc pla arrebossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc. 

NOTÍCIES 
El xalet número 10 va construir-se durant la segona fase d'ampliació de la colònia Borgonyà . 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         XALET -11-12 U.T.M.        X= 437190     Y=  4657252 
Època                          XIX 
Estil                             Contemporani-victorià 

Situació       Colònia de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 
7274002DG3577S0001FJ/7274002DG3577S0002GK 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 49 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 

Xalet situat a l'entrada de la Colònia de Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici de planta rectangular que 
està dividit verticalment en dos habitatges independents, que es denominen xalet 11 i xalet 12. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos 
vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'accedeix a la casa a través d'unes escales exteriors centrades respecte el portal, d'arc escarser 
arrebossat. A tots dos costats hi ha un gran finestral d'arc escarser que incorpora motllures a la llinda i als ampits, de la mateixa manera que la 
finestra de les golfes situada a l'eix central. El tractament del frontis, pintat de blanc i caracteritzat per faixes horitzontals i una cornisa decorativa 
sota el ràfec, difereix de la resta de les façanes, on els murs no estan revestits. En aquestes façanes, es combina l'ús del maó en obertures i cornises 
amb la pedra vista. La part posterior de l'edifici orientada a llevant està feta amb obra vista. La coberta és de teula romana amb algunes peces de 
ceràmica vidriada que formen motius geomètrics. 

NOTÍCIES 
Els xalet 2 i 3 i el xalet 11 i 12 van ser dels primers habitatges en edificar-se de la Colònia Borgonyà, a finals del segle XIX. Van construir-se per 
allotjar els dirigents de la colònia tèxtil, sota la influència de l'estil arquitectònic victorià. Són habitatges senyorials que incorporen materials nobles 
i motius decoratius en paviments i sostres. La situació dels xalets, molt propera a la fàbrica, tampoc era casual, sinó que marcava una jerarquia a 
nivell espacial, ja que les cases dels obrers es situaven a l'altre costat del carril ferroviari. Vers els anys 1960, es va construir un nou xalet a 
continuació d'aquests, que va passar a denominar-se Xalet número 1. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Casa de l’Administrador U.T.M.        X= 437443     Y=  4657308 
Època                           XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Borgonyà.  Colònia de Borgonyà (SVT) 
Referència Cadastral:    7575601DG3577N0001PO                   

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 50 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 

La casa de l'administrador de la colònia Borgonyà està situada al nord del carrer Escòcia. Té un ampli domini visual dels primers carrers que es van 
formar a la colònia, ja que es troba construïda en una cota superior. La casa va bastir-se en un terreny amb desnivell pronunciat, que és salvat a 
través d'un cos de notable alçada, sobre el qual es va edificar la casa. La part superior del mateix està habilitada com a terrassa transitable i s'hi pot 
accedir directament des de la façana de migdia. L'edifici és de planta quadrangular, consta de semisoterrani, planta baixa i altell i té la coberta a dos 
vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana de migdia consta de tres obertures a la planta baixa: al centre hi ha el portal d'accés i a 
cada costat trobem un finestral triforat rematat per un frontó molt rebaixat. Totes les obertures de la construcció estan emmarcades amb ceràmica 
que, juntament amb les cornises i el ràfec ceràmics, ressalten sobre el revestiment de tonalitat clara. El cos frontal està acabat amb pedra vista. 

NOTÍCIES 
El també conegut com a xalet número 9, era ocupat per l'administrador de la colònia.  
És un edifici construït durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. Està situat en una cota molt superior als habitatges dels 
treballadors, alineat amb ells i exercint un domini important sobre ells. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Casa Cuna U.T.M.        X= 437364     Y=  4657278 
Època                           XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Girona.  Colònia de Borgonyà (SVT) 
Referència Cadastral:   7474101DG3577S0001HJ                     

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Restauracions efectuades  REFORMADA 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 51 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 
La casa cuna està situada al principi del carrer Girona, a xaloc de l'església de la Mare de Déu de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta en forma de 
"U", que es troba envoltat d'un espai enjardinat. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta composta a quatre vessants. El frontis té la part central 
enretirada del plom del mur, que constitueix l'accés a l'edifici. Aquesta part està definida per un petit porxo sostingut per pilars de fusta. Les obertures 
són totes d'arc pla arrebossat i es distribueixen de forma regular per les façanes. Sobre la porta d'accés hi ha un relleu decoratiu de fusta on s'hi 
representa una dona abraçant un infant. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc amb un sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
Durant la primera fase d'expansió de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1920, es va dotar a la colònia d'un major nombre de serveis per als 
treballadors. Entre aquests, destaca l'existència d'una "casa-cuna", on els obrers podien deixar els seus fills fins que acabés la jornada laboral. El 
servei s'inaugurà l'any 1928 al carrer Escòcia, número 29. No serà fins a l'any 1952 que es construirà l'edifici actual, on hi havia millors condicions. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Casa  del mestre U.T.M.        X= 437386     Y=  4657313 
Època                           XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Borgonyà, 38.  Colònia de Borgonyà (SVT) 
Referència cadastral:  7475501DG3577N0001FO                     

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 52 
Nivell protecció INTEGRAL 

 DESCRIPCIÓ 

La casa del mestre està situada al nord els carrers Borgonyà, Paisley, Escòcia i Coats, dels quals té un domini visual per trobar-se en una cota superior. 
És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. 
La façana principal, orientada a llevant, es composa de tres eixos d'obertures d'arc pla emmarcades amb ceràmica, de les quals la central és el portal 
d'accés. La mateixa composició es reprodueix a la façana posterior. A la façana de migdia hi ha tres finestrals també d'arc pla emmarcats amb 
ceràmica, dels quals els dels extrems són triforats. A nivell de l'altell hi ha una petita finestra biforada. Els angles cantoners i la cornisa que marca el 
nivell de forjat estan acabats amb ceràmica. A la façana de tramuntana hi ha adossat un cos. L'acabat exterior es manté arrebossat, amb una cornisa 
de pedra. Davant de la casa hi ha l'hort. Per accedir a la casa cal seguir un caminet ascendent l'entorn del qual es troba enjardinat. 

NOTÍCIES 
Originalment, la casa era utilitzada per allotjar els alts càrrecs de la colònia. Quan el mestre de l'escola va deixar de ser el capellà, van passar a allotjar-
lo en aquesta casa. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Casino U.T.M.        X= 437364     Y=  4657278 
Època                           XX 
Estil                         Contemporani 

Situació       Carrer Borgonyà, 10.  Colònia de Borgonyà (SVT) 
   Referència Cadastral:  7474201DG3577S0001BJ                 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)   
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
    

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 53 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 
El casino de la colònia Borgonyà està situat al carrer Borgonyà, prop de la Casa Cuna. És un edifici aïllat de planta rectangular. Consta de dos nivells 
d'alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El cos frontal, que es correspon amb el bar, té menor alçada que la 
resta de la construcció. El portal d'accés és d'arc mixtilini emmarcat amb ceràmica, que enllaça amb un finestral triforat del nivell superior emmarcat 
amb ceràmica i la llinda motllurada en forma d'arc rebaixat. A cada costat del portal hi ha un finestral d'arc pla igualment emmarcat amb ceràmica i 
motllura d'arc rebaixat a sobre, que es repeteix en les finestres i portals de la façana de migdia. El frontis queda rematat per una gran cornisa sobre 
la qual hi ha un petit capcer de formes ondulants. La façana de migdia es composa formant eixos, en què les finestres dels pisos superiors són d'arc 
pla emmarcat amb ceràmica. A la façana posterior hi ha un petit òcul a la part superior i un cos quadrangular adossat. L'acabat exterior és arrebossat 
i pintat, amb els elements com les cornises i els emmarcaments ressaltats de diferent tonalitat. A l'interior es manté l'espai del bar en el primer cos 
i la sala d'espectacles al segon, mentre que al pis superior hi ha la cabina de projecció de cinema amb el projector. 

NOTÍCIES 
L'antecedent del Casino de la colònia Borgonyà el trobem en el Centro Recreativo de Borgoñá, creat a l'inici de la fundació de la colònia, vers l'any 
1897. Aquest espai era formulat per al lleure dels treballadors i les seves famílies, que comprenia un saló de cafè, la sala de lectura i un petit teatre i 
sala de ball. Per tal d'ampliar la oferta lúdica i cultural dels treballadors, l'any 1924 es va inaugurar el nou edifici, conegut com el Casino. Aquest espai 
també disposava d'una sala de cafè, d'una sala d'espectacles amb escenari i la sala de lectura. El 26 de novembre del mateix any es va formar la 
primera junta i es van llegir els estatuts, que tenien un total del 32 articles, que comprenien des de la seva Constitució i objecte, els socis i els seus 
drets, les baixes, el govern del casino les assemblees i les imposicions generals. Qualsevol treballador de la fàbrica major de divuit anys podia ser-ne 
soci de forma gratuïta. El director de Fabra i Coats, el senyor Street, va ser-ne el primer president, pel que el funcionament del Casino quedava 
estretament vinculat a la companyia. Els treballadors de la fàbrica que exercien els càrrecs necessaris per fer funcionar el casino rebien una 
remuneració complementària i estaven assegurats. Des del principi, la societat estava vinculada amb el Club Deportiu Borgonyà, que constava d'un 
equip de futbol format per treballadors. Amb l'esclat de la Guerra Civil, la junta va dissoldre's i van votar-se els càrrecs entre els socis. Entre els anys 
1937 i 1941 no s'hi van celebrar actes, fins que la direcció de Fabra i Coats torna a presidir la societat. A partir d'aquest moment s'hi van celebrar 
nombroses activitats, entre les que destaca les projeccions de pel·lícules, les representacions teatrals i els balls de Festa Major. Des de l'any 1950 el 
càrrec de la presidència deixa d'estar en mans dels directius de la fàbrica i el van ocupar els mateixos treballadors. L'any 1963 la societat del Casino i 
el Club Deportiu Borgonyà queden definitivament desvinculats. A principi de la dècada de 1970 es va dissoldre la societat després d'un període de 
desvinculació de l'empresa Fabra i Coats, que coincidia amb la crisi que patia el sector tèxtil en tot el territori català. El desembre de l'any 1977 es va 
incendiar l'edifici del Casino. Finalment, l'edifici va ser adquirit per l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn   
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Denominació        CONJUNT CARRER BORGONYA U.T.M.        X= 437319     Y=  4657241 
Època                          1910 -  XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Borgonyà,1  Colònia de Borgonyà  
Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista. Teulades a doble vessant. 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 54 
Nivell protecció INTEGRAL 

 DESCRIPCIÓ 
L'antiga cooperativa de la colònia de Borgonyà està situada al carrer de Borgonyà de la colònia. És un edifici de planta rectangular, d'un sol nivell 
d'alçat i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Consta d'un gran portal d'arc rebaixat arrebossat, amb impostes motllurades i 
unes lletres identificatives "ECONOMAT". En la seva proximitat hi ha tres finestres d'arc de mig punt arrebossat, algunes de les quals estan tapades. 
A l'extrem de ponent hi ha un altre portal, d'arc de mig punt arrebossat. La façana lateral té dues finestres d'arc pla arrebossat, a més d'una inscripció 
antiga on hi consta: "En este municipio está prohibida la mendicidad pública". L'angle entre aquesta façana i la posterior és arrodonit. L'acabat 
exterior és arrebossat de color terrós a la façana lateral i posterior i de color blanc a la principal, amb les obertures emmarcades de color cru. A la 
façana posterior s'hi adossen els cossos corresponents als magatzems. 

NOTÍCIES 
La creació de la cooperativa "la Familiar Borgoñense" al carrer Borgonyà l'any 1910 va atorgar a la colònia un servei de subministrament de queviures, 
que fins aleshores proporcionava la fonda. Els socis de la mateixa es feien càrrec de l'establiment, que una dècada més tard ja disposava de carnisseria 
i fleca. Entre els anys 1926 i 1927 també passaria a tenir barberia, estanc i telèfon públic. La cooperativa estava tutelada per l'empresa, ja que 
nomenava dos dels quatre socis de la junta consultiva, que solien coincidir amb el personal directiu de la fàbrica. Tanmateix , no va ser fins al període 
de postguerra que l'empresa va participar-hi de manera més activa. L'empresa proporcionava a la cooperativa part de la infraestructura, el suport 
administratiu i nombroses ajudes econòmiques sol·licitades per la dificultat de les famílies de pagar els comestibles. Entre els anys 1958 i 1959, les 
pèrdues de la cooperativa van provocar que l'establiment fos convertit en economat. Tanmateix, la societat de la cooperativa no va deixar d'existir 
fins dues dècades més tard, amb l'esperança que al cap d'uns anys es pogués recuperar. L'establiment de l'economat no va tenir gaire més fortuna, 
a causa de la poca diversitat de productes i els preus poc competitius que oferia. Les despeses que suposava el seu manteniment per a la fàbrica van 
ser el motiu perquè l'any 1986 deixés de funcionar com a economat. Des d'aleshores, del negoci se'n fa càrrec un particular. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
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Denominació        Escola de nenes “Les Monges” U.T.M.     .     X= 437800       Y= 4657309 
Època                          XIX 
Estil                         Contemporani 

Situació       Carrer Barcelona. Colònia de Borgonyà (SVT) 
Referència Cadastral: 7975401DG3577N0002JP 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Restauracions efectuades Actualment ha cessat l’activitat de restaurant i s’ha fet un canvi d’ús a habitatge. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 55 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 
Els edificis que s'utilitzaven com a escola i convent de monges de la colònia de Borgonyà estan situats al final del carrer Barcelona. Es tracta de dos 
volums de planta rectangular disposats de forma paral·lela, entre els quals s'hi intercalen dos cossos quadrangulars, pel que queda un espai reduït 
entre ambdós. Tots dos presenten un sol nivell d'alçat, un d'ells amb semisoterrani, i tenen la coberta a dos vessants de teula romana. L'accés es fa 
a través d'unes escales exteriors adossades en paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla emmarcades amb ceràmica i la llinda motllurada. 
Els angles cantoners també es troben reforçats amb ceràmica, que ressalta amb el parament dels murs de maçoneria. El ràfec està acabat amb 
cabirons.  

NOTÍCIES 
Fins el desembre de 1901 no tenim notícia de la construcció de l'escola de les nenes. Aquesta notícia ens ve a través d'un plànol signat a tres bandes 
per Nuevas Hilaturas del Ter, Dolores Tremosa Escolà ( segurament la primera Madre de las " Hermanas Dominicas de la Anunciata " encarregades 
de tenir cura de l'educació de les nenes ) i el vice-rector de la colònia. Hi ha un document de l'any 1902 on el metge del municipi certifica que l'edifici 
compleix tots els requisits sanitaris que exigeix la llei, tant per a habitatge ( on les germanes Dominiques vivien ) com per a escola. Aquest edifici 
havia de ser destinat a hospital. En anar-se'n els dirigents anglesos, les germanes constaten les bones relacions amb el dirigents del país. Durant la 
guerra civil van marxar i l'escola va ser dirigida per mestres laics. El 14 d'abril de 1939 van tornar. Durant setanta anys les Dominiques de la colònia 
van complir els seus objectius d'educar. La implantació de nous ensenyaments, la reducció d'alumnes i les dificultats per poder oir missa diària fa 

que el 19 de juliol de 1969, la priora Remedios Mosé, tanqués l'escola de nenes i lliurés les claus a la direcció d'empresa.  
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
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Denominació       Rectoria U.T.M.        X= 437286     Y=  4657299 
Època                    1898  -   XIX 
Estil                          Contemporani 

Situació       Carrer Catalunya, 28.  Colònia de Borgonyà (SVT) 
Referència Cadastral:  7375502DG3577N0001IO                    

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN – CONJUNT HISTÒRIC de la Colònia Borgonyà (2009) 
  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Restauracions efectuades  REFORMADA 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 56 
Nivell protecció INTEGRAL 

 DESCRIPCIÓ 
L'edifici de l'escola i habitatge del capellà i de l'ermità es troba situat a la part residencial de la colònia Borgonyà, entre els carrers Girona i Catalunya. 
Està adossat a la façana de llevant de l'església de la Mare de Déu de Borgonyà. És una construcció de planta rectangular i quatre crugies. Consta de 
planta baixa i dos pisos i té la coberta a tres vessants. El frontis es composa simètricament segons quatre eixos, definits per obertures d'arc pla amb 
guardapols, excepte els portals dels extrems que són d'arc de mig punt arrebossat. Les finestres del segon pis són biforades, separades per una 
columneta amb capitell motllurat, sobre la qual s'incorporen relleus decoratius. Els nivells de forjats estan definits per una cornisa amb rosetes 
decoratives. El ràfec està rematat per una cornisa dentada. La mateixa composició d'obertures i elements decoratius es reprodueix als pisos superiors 
de la façana de llevant, entorn dos eixos compositius. La façana posterior està formulada de forma més senzilla, amb obertures d'arc escarser 
arrebossat sense elements ornamentals. El revestiment dels murs exteriors es manté arrebossat. 

NOTÍCIES 
L'església de la Mare de Déu de Borgonyà va ser consagrada l'any 1898 pel bisbe Morgades, juntament amb les escoles dels nens. El projecte és d 
l’arquitecte  Jaume Gustà i Bondia. En aquest edifici, a banda de l'escola, s'hi van habilitar les habitacions del capellà i la casa de la família de l'ermità. 
El primer mestre de l'escola va entrar l'abril de 1898 i va ser el capellà Ramon Vila, vicari de Sant Vicenç. A partir de 1910, des de l'empresa es 
comença a veure la necessitat que el mestre docent tingués una titulació. Per aquest motiu, va assumir la despesa de donar-li la formació oportuna 
al capellà. El mateix director de la fàbrica feia exàmens als alumnes i es premiava amb un regal als alumnes més destacats a final de curs. La 
proclamació de la República va suposar que, vers l'any 1934, es contractés un professor titulat i el capellà quedes relegat com a adjunt. Després de 
la Gerra Civil el capellà tornà a exercir de director de l'escola. L'any 1956 es va començar a construir la nova escola, ja que aquesta quedava petita a 
causa de l'augment de la població. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
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Denominació        Antiga escola de nens U.T.M.        X= 437369     Y=  4657373 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani  

Situació       Carrer Girona, 14. Colònia de Borgonyà (SVT) 
Referència cadastral: 7475201DG3577N0001WO 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades i amb plafons de pedra vista amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 57 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 

L'escola de nens de Borgonyà està situat al carrer Girona, a la part més elevada de la colònia Borgonyà. És un edifici de factura moderna, constituït 
per dos volums rectangulars disposats de forma paral·lela, units per un cos central. El volum orientat a migdia presenta una galeria horitzontal amb 
pòrtics d'arc rebaixat i una terrassa semi coberta al pis superior. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat. El tractament dels murs és de pedra 
vista a les façanes laterals i la galeria de migdia de pedra vista i la resta arrebossat i pintat. 

NOTÍCIES 
El creixement que va patir la colònia Borgonyà durant la dècada de 1940 va fer necessària la construcció d'una nova escola per a nens. L'any 1955 
se'n va col·locar la primera pedra, i es va inaugurar l'any següent. En un principi, l'edifici tenia dues aules, a les quals se'n va incorporar una altra 
pocs anys més tard. Com a l'escola vella, els personal directiu de l'empresa seguia supervisant el treball dels alumnes i dels professors. 
A mitjans dels anys 1960, es va dotar l'escola d'un servei d'autocars per desplaçar-se als instituts de la rodalia. L'any 1980, l'escola va desvincular-
se definitivament de l'empresa. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
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COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
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Denominació        Esglesia Mare de Deu U.T.M.        X= 437271     Y=  4657319 
Època                    1898 -   XIX 
Estil                  Contemporani, historicista 

Situació       Carrer Girona.  Colònia de Borgonyà (SVT) 
Referència Cadastral:   7375501DG3577N0001XO                    

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE8 Equipament religiós 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 58 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 
La capella de la Mare de Déu de Borgonyà està situada dominant la colònia industrial de Borgonyà, sobre la vessant del puig on s'hi van construir les 
cases dels obrers. És un edifici de planta de creu llatina amb l'absis no marcat en planta. Es composa d'una sola nau dividida en quatre trams a través 
d'arcs diafragmàtics que descansen sobre columnes de marbre i pilastres. Els capitells de les columnes queden enllaçades amb una cornisa decorada 
amb motius vegetals que recorre tota la nau. Les dues capelles laterals s'obren a la nau amb arcs apuntats, que es recolzen sobre columnes i pilastres 
de les mateixes característiques. El presbiteri es troba elevat per mitjà d'uns graons i incorpora, al costat de l'altar, un portal d'arc pla de pedra 
carejada amb la llinda datada de l'any "1706" amb una creu intercalada, que probablement constitueix l'únic vestigi conservat de l'antiga ermita. 
Aquest portal dóna accés a la sagristia. Als peus del temple hi ha el cor de fusta, que presenta un enteixinat policromat com el del sostre de la nau. 
Al costat del cor s'obre un portal d'arc de mig punt amb guardapols que condueix al baptisteri. La il·luminació del temple s'obté a través de finestres 
ogivals intercalades entre les columnes i una rosassa, totes elles decorades amb vitralls. A la façana de llevant hi ha un portal com el del baptisteri 
que comunica el temple amb la casa rectoral. A nivell exterior, la portalada és d'arc ogival amb arquivoltes i guardapols, que descansen sobre 
impostes motllurades i brancals de columnes de marbre. De cada extrem del frontis arrenca una pilastra que dóna una marcada verticalitat a l'edifici, 
quedant rematades amb capitells de pedra decorats. El capcer triangular del coronament es recolza sobre els capitells i està acabat amb una cornisa 
recolzada sobre mènsules. L'accés al temple es fa a través d'una llarga escalinata, que en el seu tram final es bifurca deixant veure, sota el portal, una 
finestra d'arc carpanell amb guardapols que es correspon amb la cripta. A la part de ponent del frontis en sobresurt el campanar, de planta 
rectangular amb petites finestres lobulades i un rellotge circular. La part superior, separada de l'anterior per una cornisa, està acabada amb un cos 
quadrangular amb obertures d'arc de mig punt on s'hi allotgen les campanes. A les façanes laterals i posterior les finestres estan rematades amb 
guardapols i les capelles laterals presenten ràfecs suportats per mènsules. El revestiment dels murs es manté arrebossat de color rosat al frontis i de 
color terrós a la resta. A la façana de llevant hi ha adossada la casa del capellà. 

NOTÍCIES 
La primera referència documental del santuari de Borgonyà la trobem en un testament de Pere del Pujol de Torelló de l'any 1298. En aquell moment, 
la capella era sufragània de la parròquia de Sant Vicenç i posseïa terres al seu voltant i el mas Envers. Durant el segle XIV, a l'ermita s'hi funda un 
benifet presbiteral, en què la Mitra ha de celebrar la missa matinal. El temple va ser reformat a mitjans del segle XVI i es va dotar d'un retaule de la 
Mare de Déu de Borgonyà, encarregat al pintor barceloní Ramon Puix. Entre els segles XIV i XIX els torellonencs sortien en processó fins a l'ermita de 
la Mare de Déu de Borgonyà, en què durant els primers anys les relíquies de Sant Fortià eren submergides en aigües del Ter. Més endavant, quan 
aquesta costum quedà abolida, el cos del Sant era portat fins al peu de la imatge de la Verge de Borgonyà. L'any 1895 les terres del mas Borgonyà, 
juntament amb la capella, són adquirides per la companyia Filatures del Ter per a construir-hi una fàbrica i colònia industrials. El santuari antic és 
enderrocat i substituït per una nova capella i la casa rectoral. Durant la construcció del temple, dues cases del carrer Paisley (número 24 i 26) van 
habilitar-se com a capella provisional. Va ser beneïda pel bisbe Morgades el Dilluns de Pasqua Florida de l'any 1898, amb l'assistència de tota la vall 
de Torelló i les colònies del Ter. Va ser el mateix bisbe qui, volent garantir el culte catòlic davant de la propietat de confessió protestant, va determinar 
que el temple havia de superar en alçada la resta de les construccions de la colònia. La direcció de Fabra i Coats va anar més enllà i va reforçar el 
paper del capellà sobre la comunitat, a més de donar suport a les celebracions religioses i subvencionar l'ensenyament a través de monges i capellans. 
 

CATALOGACIÓ 
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Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

BIBLIOGRAFIA 
CAMPRODON, A. (1994). Música tradicional popular de l’antic terme del Castell de Torelló: Goigs. Vol. 2. Torelló: Antoni Camprodon Rovira. 
COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.  
GAVÍN, J.M. (1981). Inventari d’Esglésies. Osona. Vol. 15. Barcelona: Art estudi edicions 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya 
PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau. 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina 
THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per LA Sra.  Marta Lloret Blackburn 

 
 

 
 

 
 

 



BORGONYÀ – ESGLÉSIA    58 

 
 

210 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

  

 
 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

BORGONYÀ – DIPÒSIT D’AIGUA   59 

   CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                               PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  

211 

 

 
 

 
 

 



BORGONYÀ – DIPÒSIT D’AIGUA   59 

 
 

212 

Denominació        Dipòsit d’aigua U.T.M.        X= 437415   Y=  4657396 
Època                          XIX  XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació      Colònia Borgonyà.  Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb cantonades encintades amb obra vista 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 59 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
A la part residencial de la colònia Borgonyà, aprofitant el desnivell de la part de tramuntana, s'hi van construir tres dipòsits per garantir el 
subministrament d'aigua a les cases. A mida que es van anar construint a mesura que s'incorporaven nous habitatges a la colònia. El primer 
dipòsit està situat al nord de la Casa del Mestre. Està construït aprofitant el desnivell del terreny, de planta quadrangular troncocònica. A 
la part frontal té adossat un petit cos on hi havia la maquinària. Els murs són de maçoneria arrebossats amb morter. A pocs metres al nord, 
al costat de l'escola dels nens, hi ha un segon dipòsit. És de planta quadrangular i té la part superior coberta. Els murs són de maçoneria 
revestits amb morter, amb els angles ceràmics. Finalment, uns metres més amunt, sobre l'escola dels nens, hi ha el darrer dipòsit. És de 
planta quadrangular, amb murs de maçoneria i maó, acabat amb una cornisa ceràmica. A la part frontal hi ha un plafó metàl·lic on hi 
consta "AGUAS 1946 H.F.C. 

NOTÍCIES 
El primer dipòsit de subministrament d'aigua es va construir durant la primera etapa de creixement de la colònia de Borgonyà, per tal de 
proveir d'aigua les cases dels treballadors que s'estaven construint. A principi de la dècada de 1920 va ampliar-se la indústria i, de retruc, 
es van construir nous habitatges pels obrers. Això va suposar que s'hagués de construir un nou dipòsit, uns metres més amunt que 
l'anterior. Una nova etapa d'expansió de la colònia, amb la construcció dels blocs dels carrers Barcelona i Girona, va significar la construcció 
d'un tercer dipòsit l'estiu del 1944. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        Resclosa U.T.M.        X= 437190    Y=  4657771 
Època                          XIX - XX 
Estil                          Contemporani 

Situació        Riu Ter  
                      Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   Patrimoni immoble 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 60 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
La resclosa de Borgonyà està construïda al riu Ter, aigües amunt de la colònia. És una obra de formigó perpendicular al riu, que amida uns 90 
metres de longitud. Sobre la resclosa hi ha un petit pont o passarel·la metàl·lica que condueix a un sistema de bagants. L'aigua desviada és conduïda 
a la riba esquerra del riu, on hi ha la casa de comportes, una edificació petita de planta rectangular oberta a la base amb pòrtics d'arc de mig punt, 
per on transcorre l'aigua. Des d'aquí comença el canal de la colònia. A la roca que aflora en el riu, sota la resclosa, hi ha fixades les restes d'una 
antiga palanca de fusta. 

NOTÍCIES 
La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua de Pius Callís l'any 1871, tot i que 
el projecte    no fou aprovat fins el 1873. El mes d'abril de 1894 s'aprovà definitivament l'adquisició de la societat “Nuevas Hilaturas” del Ter del 
dret d'explotació del salt d'aigua de Borgonyà. En aquest moment, es comença a construir la resclosa i el canal sota la direcció de l'enginyer Manuel 
Gispert, prèvia notificació a l'Ajuntament de Sant Vicenç. L'energia que s'obtenia amb l'aigua que accionava les turbines, es complementava amb 
una màquina de vapor, per les èpoques en què el cabal del riu era menor. La casa de comportes de l'entrada del canal va ser ampliada l'any 1923, 
coincidint amb l'ampliació que s'estava fent a la fàbrica. També es van ser reparacions importants a la resclosa, que es repetirien uns anys més 
tard, vers el 1933. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Canal i resclosa interior U.T.M.        X= 437190    Y=  4657771 
Època                          XIX  
Estil                             Contemporani  

Situació        Riu Ter 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                AMBIENTAL PAITSAGISTICA   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn    BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   AMBIENTAL PAISATGÍSTIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 61 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
El canal de Borgonyà transcorre paral·lel al riu Ter, entre la resclosa de Borgonyà i el complex industrial de la colònia. És una obra feta de pedra i 
formigó d'uns 950 metres de longitud i uns 10 metres d'amplada. Al llarg del seu recorregut, passa paral·lel al carrer Canal i sota el pont de 
Borgonyà, per on segueix entre el camp de futbol i la fàbrica. En aquest punt, hi ha un sistema de bagants que controla l'entrada d'aigua. A partir 
d'aquí el canal té menys amplada i arriba a l'edifici de les turbines, que s'accionen a través d'un salt d'aigua. Des d'aquí comença el canal de 
desguàs, que aboca l'aigua de nou al riu Ter. 

NOTÍCIES 
L'any 1893 l'Ajuntament de Sant Vicenç va rebre una comunicació de l'administrador de la companyia Nuevas Hilaturas del Ter detallant 
l'adquisició de la concessió d'aigua del Ter al seu pas per la fàbrica. Les obres es van fer sota la supervisió de Manuel Gispert. L'aigua que portava 
el canal, amb un cabal mig de 500 litres per segon i un salt d'aigua de més de cinc metres, permetia accionar les turbines de la fàbrica i, per tant, 
generar l'energia necessària per al seu funcionament (amb una força d'uns 300 cavalls). 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació       “ Paso oblicuo” o de Can Salvans U.T.M.        X= 437671     Y=  4657260 
Època                          XIX 
Estil                           Contemporani  

Situació       Ctra. De Torelló a Borgonyà BV-5626 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat pública 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 62 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ  
A l'extrem de ponent de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que comunica la carretera de Torelló a Borgonyà i la part residencial 
de la colònia, sota el carril ferroviari. És una estructura oberta en arc de mig punt adovellat, de forma obliqua, sobre un mur de carreus. 
La volta de la construcció és feta de maó aplantillat. 

NOTÍCIES 
La part industrial de Borgonyà estava dividida de la residencial per la línia ferroviària. Per facilitar la comunicació entre les dues parts, es 
van construir dos passos subterranis, el pont de Can Salvans o "paso oblicuo" i el pont del mig, que sembla que també funcionava com a 
desguàs de l'aigua que baixava de la muntanya. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        PAS de Can Tomàs U.T.M.        X= 437216     Y=  4657676 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Colònia Borgonyà  
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               ARQUITECTÒNICA (Propietat pública) 
Tipologia   Patrimoni immoble 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 63 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Entre el carrer Ter i Escòcia de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que transcorre sota el carril ferroviari. És una estructura oberta en arc 
de mig punt ceràmic obert sobre un mur de carreus. La volta de la construcció és feta de maó aplantillat. 

NOTÍCIES 
La part industrial de Borgonyà estava dividida de la residencial per la línia ferroviària. Per facilitar la comunicació entre les dues parts, i per facilitar 
el desguàs   entre les dues bandes es varen realitzar diversos passos, alguns eren transitables i altres no 
El pas de Can Tomàs es destina a via  de desguàs i a pas peatonal . 
  

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE 

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
  

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        Pont de Can Salvans U.T.M.        X= 437671     Y=  4657260 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Ctra. De Torelló a Borgonyà BV-5626 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat      Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat pública 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 64 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Entre el carrer Ter i Escòcia de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que transcorre sota el carril ferroviari. És una estructura oberta 
en arc de mig punt ceràmic obert sobre un mur de carreus. La volta de la construcció és feta de maó aplantillat. 

NOTÍCIES 
La part industrial de Borgonyà estava dividida de la residencial per la línia ferroviària. Per facilitar la comunicació entre les dues parts, es 
van construir dos passos subterranis, el pont de Can Salvans o "paso oblicuo" i el pont del mig, que sembla que també funcionava com a 
desguàs de l'aigua que baixava de la muntanya. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        FABRICA NÚMERO -1- U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XIX  
Estil                          Contemporani  

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1Le Industria aïllada de reglamentació específica 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent       BCIL (Acord  Ple CC d’Osona , 29/03/2017) 
   BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 65 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 

L'edifici industrial 1 està situat al centre del complex industrial de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta rectangular de notables dimensions. Consta 
de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les quatre façanes s'obren amb obertures d'arc 
rebaixat emmarcades amb ceràmica, que es distribueixen formant eixos simètrics. Entorn de les façanes de ponent i llevant s'hi adossen cossos 
quadrangulars de la mateixa alçada i composició, que constituïen els espais de comunicació. A nivell de forjats s'intercalen imbricacions ceràmiques, 
que al ràfec adquireixen forma dentada. Els angles cantoners també estan reforçats amb ceràmica, que juntament amb els altres elements del mateix 
material, ressalten sobre el parament dels murs de maçoneria. A la façana de migdia s'hi adossa l'edifici de les turbines. A l'interior, es conserven els 
pilars i jàsseres metàl·liques característiques dels edificis fabrils d'aquest període. 

NOTÍCIES 
L'edifici industrial 1 va ser el primer edifici construït a la colònia Borgonyà. Originalment constava de planta baixa i dos pisos i tenia la coberta plana 
habilitada com a terrassa. Va començar a funcionar el mes de novembre del 1894. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Fabrica númerou -2 U.T.M.        X= 437290    Y=  4657054 
Època                          XX  
Estil                           Contemporani  

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA i.   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1La Industria aïllada de reglamentació específica 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Elements   Conservación dels encerclats i cantoneres de maó existents.  
 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 66 
Nivell protecció INTEGRAL 

DESCRIPCIÓ 

Edifici industrial 2 de Borgonyà està situat a l'extrem de migdia de la colònia, entre el canal i el riu Ter. És una nau aïllada de planta rectangular i de 
notables dimensions, que consta d'un sol nivell d'alçat. La part central de la façana de tramuntana s'obre amb finestres d'arc carpanell emmarcades 
amb ceràmica. En aquesta part en sobresurt un cos quadrangular amb obertures de les mateixes característiques, sobre el qual hi ha un cos d'obra 
vista amb la coberta a dos vessants. A cada extrem de la nau trobem adossades prolongacions amb obertures d'arc pla arrebossat. A la façana de 
migdia s'hi adossen diversos cossos, amb coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a les façanes. Aquí les obertures són d'arc rebaixat 
ceràmic, tot i que s'hi han intercalat portes de factura moderna. A la part superior hi trobem òculs igualment emmarcats amb ceràmica. El tractament 
dels murs és de pedra vista a la part central de la façana de tramuntana i als cossos de migdia, mentre que a la resta es combina l'obra vista amb 

l'arrebossat. 

NOTÍCIES 
L'edifici industrial 2 de la colònia Borgonyà es van construir durant el primer terç del segle XX, coincidint amb la primera ampliació del conjunt. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Nau -3 U.T.M.        X= 437243    Y=  4657134 
Època                          XX  
Estil                            Contemporani  

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA.   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1Le Industria aïllada de reglamentació especifica 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIL (Acord  Ple CC d’Osona , 29/03/2017) 
                                                  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 67 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 

L'edifici industrial 3 està situat entre els edificis industrials 1 i 5 del complex industrial de Borgonyà. És una nau aïllada de planta rectangular, que es 
composa de tres cossos allargats orientats de migdia a tramuntana, dels quals el de ponent es va afegir posteriorment. Cadascun d'ells té la coberta 
a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures de les façanes dels dos cossos més antics presenten finestres d'arc rebaixat 
emmarcades amb ceràmica, distribuïdes de forma regular. A la façana de migdia i tramuntana, cada cos presenta a la part superior un òcul emmarcat 
amb ceràmica. A l'interior d'aquests cossos s'hi conserven les columnes de fosa com a element de suport de les jàsseres metàl·liques. La decoració 
ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta per sobre del parament de maçoneria. El cos de ponent combina en el parament l'obra 

vista i l'arrebossat, on s'intercalen obertures d'arc pla arrebossat. 

NOTÍCIES 
L'edifici industrial 3 va construir-se durant la primera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, vers l'any 1918. Posteriorment, va ampliar-se amb un 
cos a ponent. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Nau menjador U.T.M.        X= 437290    Y=  4657054 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1Le Industria aïllada de reglamentació especifica  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent    BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 68 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
L'edifici industrial 5 està situat a l'extrem de ponent del complex industrial de Borgonyà. És una nau aïllada de notables dimensions, d'un sol nivell 
d'alçat i la coberta en dents de serra. Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb l'arrebossat. 
Enmig s'hi intercalen les obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra. Al costat de ponent 
s'hi ha adossat una extensió moderna. 

NOTÍCIES 
L'edifici industrial 5 va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Nau E4A U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn    BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)   
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE9 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      (E4B) BPU (PMU-1 Borgonyà del 2006) (ampliació fitxa 70) 
   (E4A)BCIL (Acord  Ple CC d’Osona , DOGC 29/03/2017) 

                                                  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 69 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 
Nau industrial situada a l'extrem de llevant del recinte industrial de Borgonyà. És una construcció de planta trapezoidal d'un sol nivell d'alçat i 
coberta doble a quatre vessants. Les façanes principal i lateral s'obren amb grans finestres parcialment tapiades i una gran porta, totes elles 

arrebossades. El revestiment dels murs combina l'arrebossat i el maó vist, amb un sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
El nou magatzem va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà  

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        AMPLIACIÓ  FABRICA NÚMERO 4      U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE9 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

                                                BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 70 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
L'edifici equipament públic E4B està situat entre la casa del metge i el canal de la colònia Borgonyà. La nau constitueix una ampliació de l'edifici 
equipament públic E4A, desenvolupada entre les seves façanes de tramuntana i llevant. La part de tramuntana consta d'un sol nivell d'alçat i té la 
coberta en dents de serra. Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb l'arrebossat. Enmig s'hi 
intercalen les obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra. La part de llevant també té un 
nivell d'alçat, tot i que és més alt que les naus anteriors, i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El tractament dels 
murs és similar a l'anterior, amb la combinació del maó vist amb l'arrebossat 

NOTÍCIES 

La nau denominada Edifici equipament públic E4B és una ampliació de l'edifici equipament públic E4A realitzada durant la dècada de 1940, coincidint 
amb una nova etapa de creixement de la colònia. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Nau magatzem residus U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 71 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Nau industrial situada a l'extrem de llevant del recinte industrial de Borgonyà. És una construcció de planta trapezoidal d'un sol nivell d'alçat i 
coberta doble a quatre vessants. Les façanes principal i lateral s'obren amb grans finestres parcialment tapiades i una gran porta, totes elles 

arrebossades. El revestiment dels murs combina l'arrebossat i el maó vist, amb un sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
El nou magatzem de bales va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Xemeneia U.T.M.        X= 437367    Y=  4657146 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1Le Industria aïllada de reglamentació especifica  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 72 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
El nou magatzem de bales està situat a l'extrem de llevant del complex industrial de Borgonyà, a continuació del carrer Ter. És una nau 
aïllada de notables dimensions, d'un sol nivell d'alçat i la coberta de teula romana a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. 
Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb l'arrebossat. Enmig s'hi intercalen les 
obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
El nou magatzem de bales va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Menjador U.T.M.        X= 437290    Y=  4657054 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1Le  Industria aïllada de reglamentació específica 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 
  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 73 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

El menjador de Borgonyà està situat entre la carretera de Borgonyà a Torelló i les naus de la fàbrica. És una nau de planta rectangular, d'un sol nivell 
d'alçat i la coberta a quatre vessants de teula romana. Es troba anivellat amb la carretera, pel que des de la fàbrica cal accedir-hi a través d'unes 
escales exteriors adossades en paral·lel a la construcció. Les obertures són de grans dimensions, d'arc pla, intercalades entre les pilastres i el 
coronament ceràmic que caracteritza les façanes. La resta dels paraments estan arrebossats i pintats, amb un sòcol de pedra a la part de migdia 

NOTÍCIES 
L'edifici del menjador va construir-se a la dècada de 1960 per dotar d'aquest servei als treballadors de la fàbrica. L'any 2007 va ser reformat per 
habilitar-hi un restaurant. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Nau oficines U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XX  
Estil                            Contemporani  

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                 ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn       BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1Le  Industria aïllada de reglamentació específica 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 74 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 
Les oficines de Borgonyà estan situades entre la carretera de Borgonyà a Torelló i l'Edifici industrial E1. És una nau de planta rectangular, d'un sol 
nivell d'alçat i la coberta a dos vessants de teula romana. Les façanes de migdia i tramuntana s'obren amb nombroses obertures d'arc rebaixat 
emmarcades amb ceràmica, de les mateixes característiques que el portal i finestral que hi ha situat a la cara est. La imbricació ceràmica del ràfec 
es prolonga fins a la façana de llevant en forma de cornisa. A la façana de ponent trobem adossat un cos de construcció posterior, de mateixa 
alçada i coberta. Consta de pilastres i un coronament de maó vist, entre les que s'intercalen obertures d'arc pla arrebossat. El revestiment dels 

murs és arrebossat, amb uns sòcol de pedra en el cos afegit. 

NOTÍCIES 
Les oficines i la porteria de la colònia Borgonyà es van construir durant el primer terç del segle XX, coincidint amb la primera ampliació del conjunt. 
Va ser ampliat pel costat de ponent al voltant de la dècada de 1940. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        SERVEIS PÚBLICS U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE9 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIL (Acord  Ple CC d’Osona , 29/03/2017) 
  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 75 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 

L'edifici de serveis públics està situat a ponent de l'Edifici industrial E1 del complex industrial de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta rectangular 
de dimensions reduïdes. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants amb voladís i el carener paral·lel a la façana. Com a úniques 
obertures presenta un portal a la façana de ponent i de llevant, d'arc escarser emmarcat amb ceràmica. Sota el ràfec té una cornisa ceràmica que 
incorpora motius geomètrics en forma de creu. La decoració ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta per sobre del parament de 
maçoneria. 

NOTÍCIES 
L'edifici dels serveis públics va ser construït a finals del segle XIX, durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. En aquest s'hi van 
instal·lar els lavabos per als treballadors. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Vestidor del camp de futbol U.T.M.        X= 437145    Y=  46571403 
Època                          1927  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Zona esportiva 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA.   Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE7 Equipament esportiu 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020   
  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 76 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 
Edifici de planta baixa de forma rectangular amb coberta en forma de C amb els dos braços perpendiculars a la façana principal i a la 
línia lateral del camp. Amb tres careners horitzontals al mateix nivell els diferents plans configuren el cos principal i els braços, 
allargant la caiguda dels pendents pels dos extrems. 
Un porxo sustentat per fines columnes metàl·liques corre per davant de la façana principal protegint les diferents portes de l'edifici, 
per sobre del que els frontons dels braços estan pintats amb barres verticals negres i blanques. L'edifici respira un cert aire escocès. 

NOTÍCIES 
Partit d’inauguració: 12 d'octubre de 1924 
Projecte de "campo de esport para la colònia fabril que la compañía Anónoma HFC posee en San Vicente de Torelló." d'octubre de 
1927 (probable legalització) 

Projecte de l'arquitecte José Alemany Juvé 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Xemeneia U.T.M.        X= 437367    Y=  4657146 
Època                          1893 - XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA.   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)  
DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV3 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIL (Acord  Ple CC d’Osona , 29/03/2017) 

entorn  BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 77 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 
La xemeneia de la colònia Borgonyà està situada dins el complex industrial, al costat de l'equipament públic E4B. És de planta 
octogonal troncocònica, sobre una base de les mateixes característiques amb una motllura i relleus triangulars a sobre. Consta de 
dos collarins, un a la part central que incorpora motius geomètrics i un de motllurat a la part superior. El parament és de totxo vist 
aplantillat. 

NOTÍCIES 
La xemeneia de Borgonyà es va construir durant la primera etapa de la colònia, a finals del segle XIX. Al mateix temps, es va construir 
la sala de calderes, on s'obtenia el vapor necessari per fer funcionar la indústria, per tal complementar l'energia que s'obtenia de les 
turbines a través de la força de l'aigua. La funció de la xemeneia era d'extreure els fums que es desprenien a la sala de les calderes. 
Originalment, la xemeneia assolia una alçada de 33 metres, que va ser ampliada posteriorment fins arribar als 46 metres. Després de 
quedar en desús durant uns anys, va ser restaurada entre l'octubre de l'any 2007 i el maig del 2008 a causa del mal estat que 
presentava la part superior. 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació         Cases del carrer del Ter U.T.M.        X= 437391,5     Y=  4657167,2 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà (costat naus) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE9 
Conservació    Mal estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública. 

Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 

Façanes   Arrebossades i pintades, amb obertures encintades amb maó massís. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 78 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Dels dos edificis amb dos habitatges cada un projectats l'any 1923 només en queda un. Es tracta d'un edifici de forma rectangular 
allargada en sentit est-oest amb dos habitatges que consten de menjador, cuina, quatre habitacions, lavabo i safareig. A la façana 
nord hi ha la porta d'accés i tres finestres de cada un dels habitatges mentre que a la façana sud hi ha les finestres de les cuines i 
d'una habitació de cada habitatge i les portes vidrieres del menjador amb sortida al "jardí". A les façanes de testa (est i oest) hi ha 
petites finestres del lavabo i el safareig. La coberta, de teula plana és a dos vessant amb el carener en sentit est-oest i les façanes són 
arrebossades i pintades amb brancals, llindes, ampits i arestes de maó i un sòcol de maçoneria. 
Abandonats fa molt temps, el seu estat de conservació és deplorable. 

NOTÍCIES 
4 de setembre de 1923: Sol·licitud de llicència per fer 4 cases al C. del Ter projecte de Melcior Vinyals, arquitecte 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN
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Denominació         Pont sobre el riu Ter U.T.M.        X= 436978     Y=  4657309,7 
Època                               XX 
Estil                             Obra civil 

Situació       Colònia de Borgonyà (accé per autovia C-17) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SX 
Conservació    Mal estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent    BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Obra civil.) 
Tipus   Estructura de formigó armat 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 79 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
Important obra d'enginyeria que uneix l'actual Autovia C-17 (antiga N-152) amb la colònia Borgonyà creuant el riu Ter i que mitjançant 
la carretera BV-5226 permet arribar fins a Torelló. Consta de cinc arcades rebaixades suportades pels corresponents basaments de 
mur de maçoneria sobre les que s'aixeca un seguit de pilars que sustenten les corresponents bigues perpendiculars a la directriu del 
pont, que volen més enllà dels pilars a cada costat sobre les que un seguit de voltes permeten la formació del tauler definitiu del pont. 
Aquest sistema estructural de notable complexitat dóna al pont una esveltesa i transparència molt interessants.. 

NOTÍCIES 
1945: Redacció del projecte 
1946 Inici de les obres 
1950 i 1951 Revisions de preus 
1955 Inauguració del pont 
Els anys 2001-2002 va ser restaurat, en unes obres que van permetre l'ampliació de la calçada i la reparació dels elements estructurals 
del tauler. 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN i Lacuesta i Contreras, Raquel; i altres autors: "Ponts de la província de Barcelona: Comunicacions i paisatge". 

Diputació de Barcelona. Barcelona, 2008. Pàgs. 226-227 
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Denominació         Antiga estació transformadora U.T.M.        X= 437279,7     Y=  4657230,7 
Època                               XX 
Estil                             Obra civil 

Situació       Entrada accés camí dels xalets 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Mal estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent         BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Obra civil.) 
Tipus   Estructura de maó arrebossat amb teulada de teula a dos  pendents 
  
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 80 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 
És un cas similar al dels serveis sanitaris al costat de la fàbrica número 1. Un edifici de petitíssimes dimensions, però molt significatiu 
en la història de la Colònia pel que va representar l’arribada de l’electricitat. Les seves línies senzilles, totalment al servei de la seva 
funció, i els molts anys en els que es repeteix aquesta imatge, al costat de l'antic pas a nivell del ferrocarril, el fan mereixedor d’aquest 
reconeixement 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN   
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Denominació         Cases del carrer Girona U.T.M.        X= 437254     Y=  4657356,9 
Època                                   XX 
Estil                     Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà (Carrer Girona,9) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 teixit a protegir 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 81 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
"Edifici d'habitatges plurifamiliar amb quatre habitatges de forma rectangular i amb coberta de teula àrab a dos vessants amb carener 
perpendicular a la façana principal que consta de planta baixa i un pis amb dos habitatges per planta. 
Situat en un terreny pla sustentat pels costats sud i oest per un mur de contenció de maçoneria s'hi accedeix per davant per una llarga 
escalinata doble i per darrera a peu pla. 
S'accedeix als habitatges de planta baixa per un ampli portal i un porxo centrats a la façana frontal i per dues escales una a cada 
façana lateral fins a la porta d'entrada del pis, enllaçant amb un balcó a la façana frontal. 
Les dues cantonades de la façana posterior estan envoltades per dos cossos auxiliars destinats a safareigs" 

NOTÍCIES 
Projecte de novembre de 1945 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació         Escales i jardins al costat de l’Església U.T.M.        X= 437259,7     Y=  4657312,4 
Època                                   XX 
Estil                     Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               AMBIENTAL -PAITSAGISTICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV3 

Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTICA 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 

Classificació Elements 

Categoria BPU 

Nº catàleg 82 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Jardins situats entre l'edifici de l'Església i el carrer Girona, sobre un terreny en pendent, format per un entramat de camins 
pavimentats entre els que hi ha paneres de jardineria amb boixos retallats i una important massa d’arbres al costat més baix entre el 
carrer Girona i les escales que s'enfilen cap a l'Església, formades per un seguit de tres trams de graons i dos replans intermedis fins 
al final d'un dels passos pavimentats i una doble escalinata fins a la porta de l'Església, amb tramades separades entre les que hi ha 
una finestra de la cripta. 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació  C.Fabra i Barcelona jardins i mur sobre el c.Borgonya U.T.M.        X= 437596/437875     Y=  4657508/4657511 
Època                                   XX 
Estil                             Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               AMBIENTAL -PAITSAGISTIC Titularitat       Privada - Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV3 Sistema d’espais lliures)  SV (Sistema viari) 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 
Classificació Elements 
Categoria BPU 
Nº catàleg 83 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Conjunt de dos carrers que s'enfilen des del carrer Borgonyà per damunt d'un mur de contenció que separa el carrer Fabra, primer tram del conjunt, 
del carrer de Borgonyà (antic camí d'Orís a Torelló) que enllaça amb el carrer de Barcelona, de construcció posterior que s'enfila paral·lelament a la 
via del tren fins als edificis de l'antiga escola de nenes i residència de les monges. Entre les cases del carrer Fabra i les del carrer Barcelona hi ha uns 
jardins que s'enfilen fins al darrere dels dos conjunts de cases i entre el carrer de Barcelona i la via del tren hi ha un jardí amb un estanyol circular 
que formava part del projecte de les cases i del carrer Barcelona.  
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació  Carrer Catalunya.Murs de contenció i estendor 
col.lectiu 

    U.T.M.        437440/4657515 --- 37379/4657565 

Època                                   XX 
Estil                             Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               AMBIENTAL -PAITSAGISTIC Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV3  (Sistema d’espais lliures)  SX (Sistema viari) 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat pública 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTIC 

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 
Classificació Elements 
Categoria BPU 
Nº catàleg 84 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Carrer que estructura el conjunt anomenat ""Cataluña Terrace"" quan es va construir. Amb una fila de cases al costat nord, es sustenta sobre un 
important mur de contenció per sobre dels jardins de l'antiga rectoria i escola de nens, coronat per una barana de barrots verticals i passamà de 
ferro. Al costat del mur de contenció hi ha una fila de moreres amb rosers plantats en els mateixos escossells. 
Pel costat exterior del mur es conserven els ferros volats que integraven un estenedor 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació  Carrer del Canal i Passeig del Canal U.T.M.  437160/4657502 --- 437203/4657675 
Època                                   XX 
Estil                             Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà  (C.Canal) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               AMBIENTAL -PAITSAGISTIC Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV3  (Sistema d’espais lliures)  SX (Sistema viari) SH (Sistema hidrogràfic) 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 
Classificació Elements 
Categoria BPU 
Nº catàleg 85 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Eix viari en sentit nord-sud format per un carrer pavimentat que dóna accés a un conjunt de cases aparellades al seu costat est i pel 
costat oest sustentat per un muret de contenció sobre un passeig amb una filera de plàtans a cada banda, sense pavimentar i amb 
herba i les roderes de terra derivades del pas de vehicles. Al costat de ponent del passeig una barana de barrots de fusta el separa 
del canal que transcorre a un nivell més baix. 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació   
Horts de sobre  del carrer Borgonyà 

U.T.M . 437527/4657512 -- 437483/4657542 

Època                                   XX 
Estil                             Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   (C.Borgonyà entre xalets 8 i 9) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               AMBIENTAL -PAITSAGISTIC Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir (Espai sense edificabilitat – patis de parcel.la) 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 
Classificació Elements 
Categoria BPU 
Nº catàleg 86 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Conjunt situat entre els xalets nº 8 i nº9 que a partir del carrer Borgonyà s'enfila primer formant paneres enjardinades i més amunt 
una sèrie d'horts aterrassats fins arribar a les proximitats del dipòsit d'aigua 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació   
Horts de sobre  del carrer Fabra i Barcelona 

    U.T.M .       437598/4657535 --- 437858/4657545 

Època                                   XX 
Estil                             Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   (Darrera c.Fabra i Barcelona) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               AMBIENTAL -PAITSAGISTIC Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               Una part M2 Teixit urbà a protegir (Espai sense edificabilitat - resta SNU 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 
Classificació Elements 
Categoria BPU 
Nº catàleg 87 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ 

Conjunt de terrasses escalonades destinades majoritàriament a horts situades per sobre de les cases dels carrers Fabra i Barcelona. 

S'accedeix als de darrera del carrer Fabra per un camí situat entra la casa del Carrer Fabra nº 23 i els jardins, que girant a l'esquerra 
passa per sobre d'un primer nivell, situat sobre els patis de les cases del carrer Fabra i amb els horts lligats a aquestes cases, deixant 
al costat nord una segona zona d'horts que s'enfila força més amunt.  

Als de darrera de les cases del carrer Barcelona s'hi accedeix per un pas entre la casa nº 8 del carrer Barcelona i l'edifici conegut com 
""Les monges"" 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació         Camí del cementiri     U.T.M .       437307/4657668 --- 437653/4657914 
Època                                   XX 
Estil                          Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà  (camí del cementiri) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               AMBIENTAL -PAITSAGISTIC Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SNU 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 
Classificació Reorregut 
Categoria BPU 
Nº catàleg 88 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Camí que parteix del punt on el carrer Girona, després de pujar en sentit sud-nord gira cap a l'est s'enfila passant per dins d'un bosquet 
i amb alguns trams flanquejat per xiprers fins arribar a l'entrada del cementiri, tot ell amb un recorregut ben adaptat al terreny. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació         Carrers de Paisley, Escòcia i Coats UTM:   Carrer Escòcia: 437534/4657407 --- 437535/4657497, Carrer 
Coats: 437587/4657454 --- 437588/4657501 

Època                                   XIX 
Estil                          Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                      Arquitectónic Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SX 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Púbica. 
Tipologia   ARQUITECTONIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 89 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Conjunt dels tres carrers que van constituir l'inici del nucli residencial de la Colònia seguint el projecte fet per l'enginyer Manuel Gispert 

D'amplades diverses (C. Paisley 12 m, c Escòcia 10,8 m i c. Coats 11,9 m) tenen tots ells dues fileres d'arbres amb grans paneres dintre les voreres 
enjardinades espontàniament pels veïns, conformant la primera imatge de conjunt quan s'hi accedeix pel pas del mig.".  
NOTÍCIES  1er projecte de febrer de 1894 
  
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació         Jardins i pas de les cases del carrer Girona UTM:   437352/4657470 --- 437275/4657620 
Època                                   XX 
Estil                          Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                      AMBIENTAL -PAITSAGISTIC Titularitat       Privada - Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 Teixit urbà a protegir (Espai sense edificabilitat – patis de parcel.la) – SV3 Espais lliures. 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTIC  
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 
Classificació Elements 
Categoria BPU 
Nº catàleg 90 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Jardins situats entre el c Girona i el talús sobre la via del tren que continuen per un passeig que porta fins al carrer Girona per sobre 
de la casa nº 5. 

Els jardins estan formats per paneres de boix retallat de formes geomètriques entre les que destaca on perfecte cercle i amb cedres 
repartits aleatòriament. 

El camí està separat dels jardins de les cases per alineacions de boix retallat i té alguns trams d'escales delimitats per petits murets 
de pedra.  
 
A destacar Les alineacions de boixos retallats i el pas entre les cases i l’espadat sobre la via del tren 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació         Mur i estenenor sobre les cases c.Catalunya   
Època                                   XX 
Estil                          Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                AMBIENTAL -PAITSAGISTIC Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SX sistema viari 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat pública 
Tipologia   AMBIENTAL -PAITSAGISTIC  
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni ambiental 
Classificació Elements 
Categoria BPU 
Nº catàleg 91 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 

Mur de contenció que sustenta el carrer situat al costat sud de les cases nº 12 i 14 del carrer Girona, amb els paraments arrebossats 
i formant una barana baixa per sobre d'aquest carrer que té una alineació d’arbres i rosers. 

A la cara exterior del mur hi ha barres de ferro i fils d'estenedor encara en ús. 

Per sota del mur hi ha un llarg pas que el separa dels jardins posteriors de les cases del carrer Catalunya que havia sigut una zona 
d'estenedors on es conserven el pals de morter armat que havien sigut suport del filferros 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 



 

BORGONYÀ   MUR I ESTENEDOR SOBRE LES CASES DEL C. CATALUNYA 91 
 

 
 

309 

 
  
  

 

 



 

 
 

  

 
 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

BORGONYÀ   COBERT MERCAT  92 

   CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                                          PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 2020 

310 

 

 

 
 

 



BORGONYÀ   COBERT MERCAT  92 

 
 

311 

Denominació         COBERT MERCAT    UTM:      X:437351,4  Y: 4657220,7 
Època                                   XX 
Estil                          Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                    ARQUITECTONIC Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE9 sistema equipament 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública. 
Tipologia   ARQUITECTONIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 92 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Porxo format per una coberta de fibrociment a dos vessants sustentada per biguetes metàl·liques recolzades sobre dues encavallades 
també metàl·liques que descansen sobre quatre pilars cilíndrics de formigó armat. 

Situat sobre la illeta central de la placeta que ocupa l'espai dels darreres dels carrers Paisley i Borgonyà, està acompanyat per quatre 
arbres i acull dos bancs. 
 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 



BORGONYÀ   COBERT MERCAT  92 

 
 

312 

 
  
  
 

 



 

 
 

  

 
 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

BORGONYÀ   ELEMENTS CONTRAINCENDIS A LES FAÇANES  93 

   CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                  PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 2020 

313 

 

 

 
 

 



BORGONYÀ   ELEMENTS CONTRA INCENDIS A LES FAÇANES  93 
 

 
 

314 

Denominació         COBERT MERCAT    UTM:      X:437351,4  Y: 4657220,7 
Època                                   XX 
Estil                          Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà   
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                    ARQUITECTONIC Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTONIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Elements 
Categoria BPU 
Nº catàleg 93 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Caixes de fusta que havien acollit les mànegues del servei d’extinció d'incendis de la Colònia que es conserven penjades a les façanes dels edificis 
repartides per tot el conjunt.. 
 

NOTÍCIES    
Els elements de contra incendis es localitzen en: 
Carrer Barcelona 4 i 8, Carrer Borgonyà 1, Carrer Catalunya 4-5, Carrer Catalunya 8-9, Carrer Escòcia 17, Carrer Escòcia 18, Carrer Fabra 4-5, Carrer 
Fabra 18-19, Carrer Girona 1, Carrer Girona 3 i Carrer Girona 7. 
Recinte Industrial: 
Xalets nº 6 i 7 (Casa del metge), Ampliació de la fàbrica nº 4 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN 
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Denominació         Cementiri U.T.M.        X= 436978     Y=  4657309,7 
Època                               XX 
Estil                             Obra civil 

Situació       Colònia de Borgonyà  
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl no urbanitzable 
Qualificació               SE6 Sistema funerari 
Conservació    Bon estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Règim jurídic               Propietat Pública. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Obra civil.) 
Tipus   Estructura de murs de càrrega 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis 
Categoria BPU 
Nº catàleg 94 
Nivell protecció CONSERVACIÓ 

  

DESCRIPCIÓ 
Recinte de planta rectangular de 39 x 33 m, amb l'eix principal orientat en direcció nord-est sud-oest, tancat per un mur de maçoneria, destinat a 
cementiri catòlic, amb un segon recinte més petit adossat al mur del costat nord-oest destinat a cementiri protestant. S'accedeix a ambdós recintes 
per dues portes de dos fulls de reixa de barrots situades al mur del costat sud-oest, més ample la del recinte catòlic. 
 
A l'interior del recinte catòlic hi ha nínxols adossats als murs dels costats nord-oest i nord-est i sepultures a terra, acompanyat de xiprers i amb dos 
cossos auxiliars més alts que la tanca als angles sud i oest, mentre que al recinte protestant només hi ha hagut sepultures a terra i actualment està 
força descurat. 

NOTÍCIES 
13 de juny de 1926: Inauguració del cementiri 
Construcció de nínxols: anys 1962 i 1965 
 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Fitxa del PE del BCIN  
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Denominació        Conjunt carrer FABRA U.T.M.        X= 437559     Y=  4657300 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Coats. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               M2 teixit urbà a protegir 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
  BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona 17 de juny de 2020 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant. 

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic- 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 95 
Nivell protecció INTEGRAL 

  

DESCRIPCIÓ 

Conjunt de vint-i-tres cases unifamiliars entre mitgeres agrupades de dues en dues per adaptar-se al desnivell del carrer i amb coberta de teula plana 
a dos vessants amb carener paral·lel a la façana del C. Fabra, dividida en les corresponents tramades Cada casa consta de menjador interior, cuina, 
2 dormitoris exteriors, un ""cuarto"" interior i un lavabo al pati posterior. Les façanes són de maçoneria amb brancals, llindes, ampits i línies de sòcol 
de maó vist i sòcols de maçoneria, coronades per un ràfec sustentat per colls volats de fusta amb canaló de recollida d'aigües i un baixant a cada 
dues cases. A cada casa hi ha una porta i una finestra disposades simètricament respecte a l'eix de cada grup de dues cases. La casa 3 té una llucana 
triangular al vessant de la coberta cap a la façana principal, les nº 13 i 19 les tenen al vessant posterior i les cases nº 7, 9 i 11 en tenen una a cada 
vessant. Els patis posteriors presenten nivells d'ocupació diversos que arriben a l'ocupació total i cobriment amb terrat pla excepte les escales d'accés 
als horts posteriors a les cases 9, 10, 11, 13, 

NOTÍCIES 
Totes les cases d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica,   
i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i els que fixi el PE  

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d’intervenció en els entorns de 
protecció d’un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d’intervenció en un BCIN-conjunt 
històric (art 35.2 de la LPCC). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
AA VV (Coord. Joan Morera): Borgonyà, una colònia industrial del Ter (q895-1995). Eumo ed. 
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denominació               Can Creus U.T.M.     .     X= 440776         Y= 4655905 
Època                           XIX 
Estil          ARQUITECTURA POPULAR 

Situació       Els Cortills (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 001102000DG45E0001YM 

Tipologia               ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn   cap 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  19  
Conservació    Regular 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Interior   Enguixat de voltes 

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 96 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
La masia de Can Creus està situada a l'extrem de migdia del terme municipal, a la partida coneguda com els Cortils. És un edifici aïllat de planta 
rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. A l'eix 
central s'hi obre el portal d'accés, amb llinda de fusta i brancals ceràmics. Al seu voltant s'hi distribueixen aleatòriament finestres d'arc pla 
arrebossat. A la façana lateral, orientada a xaloc, i a la façana posterior hi ha adossats annexes moderns, essent el segon superior en alçada 
que el volum principal. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs es manté arrebossat. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria 
Entorn de protecció Cal adequació. 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, és de les poques masies que 
encara conserven una distribució originària i en bon estat de conservació. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació tal i com fixa el Catàleg 

de masies i cases rurals, . 
Exterior  

Façanes Recuperar l’arrebossat de calç 
Cobertes Manteniment de la teula i el seu ràfec 

  
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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Denominació               Can Vilardell U.T.M.     .     X= 440039        Y= 4656406 
Època                           XIX 
Estil                       ARQUITECTURA POPULAR 
                               Contemporani, popular 

Situació       Finca de Vilardell 
                    Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     cap 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació                 
Conservació    Mal estat-runes 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 

 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 97 
Nivell protecció PARCIAL 

DESCRIPCIÓ 
El molí del Viver estava situat sobre el riu Ges, a migdia del nucli de Sant Vicenç. Actualment només se'n conserven dos murs formant angle, d'una 
alçada d'uns dos metres. A la part de llevant s'hi observen dues obertures, una d'arc pla arrebossat i l'altra amb llinda de fusta. Al seu costat hi ha les 
restes d'unes escales exteriors adossades en paral·lel al mur. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter, on s'observen restes de 
l'arrebossat original. A poca distància aigües amunt s'hi conserva la resclosa i el rec que hi conduïa l'aigua. 

NOTÍCIES 
El molí del Viver formava part de la propietat de la casa pairal dels Viver. El va fer construir l'any 1821 Manuel Viver, qui va comprar les moles 
i útils corresponents del molí d'en Sala de Torelló. Un cop construït, el propietari del molí de la Malianta, situat aigües avall, va presentar una 
al·legació per la construcció del nou molí, tot exposant que aquest tram d'aigua s'havia adjudicat al seu molí. En resposta, van presentar un 
informe al municipi de Sant Vicenç on es constata la seva utilitat pública i que la quantitat d'aigua que necessita és poc significativa. El molí 
constava de tres volums adossats, els dels extrems de planta baixa, pis i golfes i el central de planta i pis. Les cobertes eren a dues vessants 
amb el carener paral·lel a la façana. En el volum central hi havia situada una xemeneia quadrangular. Va ser enderrocat fa po cs anys a causa 
del mal estat de conservació que presentava, tot i que encara se'n conserva la resclosa i una part del rec.  

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la resta del volum, amb els seus elements constitutius propis, canal d’entrada, bassa i 

pou  del molí 
Entorn de protecció Cal adequació 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica d’un 
tipus d’activitat ja desapareguda. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació . 
Usos permesos Els que determina el POUM 

  

BIBLIOGRAFIA 
Ruta per les masies de la Vall del Ges. Museu de la Torneria. 2010 [inèdit]. 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació          Resclosa de Can Vilardell U.T.M.     .     X= 440325        Y= 4656473 
Època                           XIX 
Estil                        ARQUITECTURA CIVIL 
                                Contemporani, popular 

Situació       finca de Vilardell 
                    Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA  Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               SH 
Conservació    Regular 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (OBRA CIVIL) 
Elements   Resclosa 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 98p 
Nivell protecció Conservació 

  

DESCRIPCIÓ 

La resclosa del molí del Viver està situada al riu Ges, abans de la confluència amb el torrent de Vinyoles. És una estructura perpendicular al riu, feta 
de còdols lligats amb morter i reforçat a la part externa amb posts de fusta verticals. A l'extrem de ponent hi ha les restes del bagant, que permetia 
desviar l'aigua cap al rec. Al seu costat hi ha unes escaletes.  

NOTÍCIES 
La resclosa portava aigua al molí del Viver, que formava part de la propietat de la casa pairal dels Viver. El va fer construir l'any 1821 Manuel 
Viver, qui va comprar les moles i útils corresponents del molí d'en Sala de Torelló. Suposem que de forma simultània es va construir la resclosa 
que havia de conduir les aigües del Ges fins al molí, a través d'un rec. Un cop construït el molí i la resclosa, el propietari del molí de la Malianta, 
situat aigües avall, va presentar una al·legació tot exposant que aquest tram d'aigua s'havia adjudicat al seu molí. En resposta, van presentar 
un informe al municipi de Sant Vicenç on es constata la seva utilitat pública i que la quantitat d'aigua que necessita és poc significativa. El molí 
constava de tres volums adossats, els dels extrems de planta baixa, pis i golfes i el central de planta i pis. Les cobertes eren a dues vessants 
amb el carener paral·lel a la façana. En el volum central hi havia situada una xemeneia quadrangular. Va ser enderrocat fa po cs anys a causa 
del mal estat de conservació que presentava, pel que només se'n conserva la resclosa i part del rec.  

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix íntegrament el bé 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació. 

BIBLIOGRAFIA 

  

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 



RESCLOSA DE CAN  VILARDELL   98 

 331 

 
 

 
 

 
 



 

 

  
 

 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

VILARDELL   99 

    CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                     PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  

332 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

VILARDELL   99 

333 

Denominació               Can Vilardell U.T.M.     .     X= 440494        Y= 4656234 
 

Època                           XVI-XX 
Estil              ARQUITECTURA POPULAR 
                      Modern, contemporani, popular 

Situació       Camí de Vilardell (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència cadastral:  
000601700DG45E0001LM /00601700DG45E0002BQ          

Tipologia                ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn   AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  10 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA 
Façanes   Arrebossades, dintell i brancals  de pedra treballats 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Interior   Enguixat   
Elements   Arcada façana principal, brancals i llindes de pedra treballats 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 99 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La masia de Vilardell està situada a la part de xaloc del terme municipal. És un edifici de planta rectangular constituïda per diversos cossos 
superposats. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. L'accés actual es troba orientat 
a la façana sud, tot i que es troba tapat d'estructures precàries de fusta i uralita. El primer i el segon nivell s'obren amb una galeria horitzontal de tres 
pòrtics d'arc carpanell arrebossats, tot i que la del primer pis està tapiada i reoberta amb finestres d'arc pla arrebossat. A l'actual façana posterior 
s'hi conserva un portal d'arc escarser de pedra carejada, sobre el qual hi ha un finestral d'arc pla arrebossat amb sortida a un balcó de baranes 
forjades. A banda i banda del portal hi ha adossats annexes agrícoles. La façana de ponent consta d'unes escales exteriors de pedra que condueixen 
al primer nivell, on hi ha un portal d'arc pla de pedra carejada. D'aquesta façana hem de destacar un finestral d'arc pla de pedra carejada que 
incorpora motllures lineals, a més d'un finestral d'arc pla de pedra carejada amb una creu gravada en un dels brancals. Davant d'aquest cos hi ha un 
altre annex agrícola, que conserva una porta amb llinda de fusta amb l'any "1854" inscrit. A continuació d'aquest cos en direcció a migdia n'hi ha un 
altre de dos nivells d'alçat. A la façana de llevant hi ha diverses finestres d'arc pla arrebossat i una de pedra carejada amb motllura conopial. Davant 
d'aquesta trobem un altre annex que comunica amb la planta baixa de la casa. La resta de naus que envolten la casa són de construcció moderna. El 
revestiment dels murs es manté arrebossat. 

NOTÍCIES 
Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç dues masies anomenades 
Vilardell sobirà i Vilardell jussà (SOLÀ, 1948: 124). El Consell format pels súbdits del castell de Torelló i d'Orís es van congregar l'any 1280, entre 
els que hi figuren Pere de Vilardell de Dalt i Pere de Vilardell de Baix. En una congregació posterior de les tres parròquies, per tal de reconciliar-
se amb el batlle Jaume de la Coromina, torna a esmentar-se un tal Bernat de Vilardell. El mas consta en un capbreu de l'any 1391 en motiu de 
la seva venda (document de Arxiu Moja, custodiat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya). En el fogatge de l'any 1360 de Sant Vicenç 
de Torelló hi consta el Mas den Ramón de Vilardel. Algunes fonts apunten que el mas Vilardell havia estat casa alodial de Sant Pere de Torelló. 
En el fogatge de l'any 1553 apareix novament esmentat, aquest cop amb Miquel Vilardell com a propietari. El mas tenia una teuleria pròpia, 
d'on va sortir l'obra cuita necessària per la construcció de l'església de Sant Feliu de Torelló, quan hi residia Gabriel Vilardell. Es tractava d'un 
mas important, ja que dins la propietat, a part de la teuleria, hi havia quatre masoveries. Sembla que patí un incendi i va haver de reconstruir-
se parcialment. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Eudalt Font, que també posseïa el Mas Xisquet.  

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, així com 

altres com  llindes i brancals de pedra, el ràfec de teulada, tanca perimetral 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit 
és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l’àmbit marcat. 
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Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica representativa de 
l’arquitectura rural popular, és de les poques masies que encara conserven una distribució originària i en bon estat de 
conservació. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior Cal adequació i sanejament dels coberts. 

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials 
que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Obertures Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra 

Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Altres Sanejar la façana i eliminar coberts externs  
Usos permesos Els que determina el POUM 

 

BIBLIOGRAFIA 
GINEBRA, R. (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360", Ausa. Vol. XXII. Vic: Patronat d’Estudis 
Osonencs.. 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l’any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l’Associació d’Estudis Torellonencs (1988). 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació           Castell de Torelló U.T.M.     .     X= 439248        Y= 4658212 
Època                     VIII-XI       
Estil                        CLÀSSIC 
                               Medieval, romànic 

Situació       Turó del Castell 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                 ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIN 1546-MH (R-I-51-5683) 

Protecció de l’entorn     AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació                
Conservació    Regular 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      (DECRET 22.04.1949, BOE 05.05.1949) 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA (- ARQUEOLÒGICA) 
Façanes   Pedra carejada 
Cobertes   no existeix   
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic - arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIN 
Nº catàleg 100 
Nivell protecció Integral 

DESCRIPCIÓ 
Del castell només en resta la base d'una torre rodona amb aparell de carreus de pedra ben escairats i tallats units amb argamassa, consolidada en 
vàries ocasions, i els encaixos a la roca de les estructures que l'envolten. Conserva una alçada de 5'50 m, amb murs de dos metres de guix, que li 
donen un diàmetre exterior de 6 m  i interior de 2 m  escassos. 
És un castell roquer constituït per una torre de defensa i un aljub o cisterna, que es trobaven dins un recinte que ocupava tot el cim rocós del penyal. 
La torre es situa al nord del mateix, és de planta circular i està feta de petits carreus escairats disposats en filades regulars. A la cara de tramuntana 
presenta un forat a la base, que permet accedir al seu interior. El mur assoleix una amplada d'uns dos metres. La part de migdia ha estat reconstruïda 
modernament. Tant el parament de la torre com el seu entorn presenten forats on hi anava fixada l'estructura de fusta i els empostissats que 
configuraven el castell. A l'extrem de migdia del penyal hi ha l'aljub, que es troba tallat de la roca. És de planta rectangular i està cobert de bardisses. 
Tot el penyal estava protegit per una muralla, feta de pedra lligada amb morter, de la qual en queden algunes restes, especialment a la part de 
llevant. 

NOTÍCIES 
El primer document sobre el Castell de Torelló data de 881, però possiblement els seus orígens siguin anteriors , vers el 798. Al començament fou 
possessió dels Comtes de Barcelona-Osona, que entre 1017 i 1030 l'infeudaven als comtes de Besalú. Entre 1071 i 1082 fou infeudat a la família 
Montcada fins el 1309 que el comte de Barcelona el recuperà. Fou venut el 1347 a Pere de Milany, castlà en època dels Montcada. El 1351 fou venut 
als  Cabrera, família que dominà el castell fins el 1820. Fou aterrat per ordre del Marquès de Tarifa, virrei de Catalunya, el 1554, moment en que 
deixà d'existir com a fortalesa, però continuà essent el centre de la jurisdicció territorial, donant nom a les tres principals poblacions del seu antic 
terme: Sant Feliu de Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. 
 
El castell estava format per una muralla que envoltava la bancada de roca marga que corona el puig, que actualment ha desaparegut: només resten 
vestigis del seu fonament. Dintre del recinte murallat, al qual s’arribava  per un únic i ben defensat portal, hi havia una cisterna cavada a la roca, 
encara visible, la torre i algunes dependències secundàries o simples cabanes per aixoplugar-se els defensors del castell i per a guardar-hi les eines i 
armes.  
Aquestes edificacions, llevat de la torre,  han desaparegut i només s'endevinen pels colts fets a la roca, en els quals es fixaven estaques de roure que 
subjectaven els murs al sòl. La torre, com a única part avui visible és de planta circular.  La torre no tenia cap porta al pis inferior, només una portella 
al primer pis, a la qual s'accedia per una escala llevadissa de fusta. Al castell de Torelló no hi varen residir els seus senyors. Només en temps de guerra, 
s'hi estava el castlà o cavaller que el guardava, amb els homes que el defensaven. 
El 28 de març de 1463 els consellers de Vic proposaren l'enderrocament del Castell. Carreras i Candi explica que el Castell havia vingut a terra en els 
grans terratrèmols dels pobles del Ter a l'any 1427. En començar  la guerra (de la Generalitat contra Joan II) alguns pagesos afectes al principat 
l'habitaren. Després fou ocupat pels remences. El 1554 fou aterrat per ordre del Pedro Afán Enríquez de Ribera Marques de Tarifa, virrei del Principat 
i deixà de ser fortalesa i refugi per als bandolers. El setembre de 1767 un huracà abaté i s’endugué part del que restava del castell. Avui només es 
conserva la torre circular. 
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CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix ìntegrament 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, 
entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element 
geogràfic que quedi exclòs en part de l’àmbit marcat. 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, i 
arquitectònica 
. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació . 
Exterior No es permet la modificació 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Cadastre de rústica. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 
Pladevall, A.; Vinyeta, R: "La Vall de Torelló", Torelló, Edt. Celblau, 1979 
Fortià Solà: "Història de Torelló", I, (Barcelona 1947) 
Pablo Parassols i Pi: "San Felio de Torelló, la Virgen de Rocaprebera y San Fortián" (Barcelona, 1876) 
"Els Castells Catalans", IV (Barcelona, 1973), pàg. 942-954 
Pladevall, A: "El comtat d'Osona al mig segle XIV (Barcelona, 1972) 
Programa de Festes  La Vall del Ges: Torelló: Sant Vicenç, Sant Pere, pàg. 22. 
MASFERRER, J.M. (1979). Sant Vicenç de Torelló [inèdit] 
PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau.  
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gràfiques Marina. 
THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta. 

VIGUÉ, J., dir. (1984). Catalunya Romànica. Osona II, vol. III. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
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Denominació               Mas Almaric U.T.M.     .     X= 439655        Y= 4656620 

Època                           XVIII-XX 
Estil                     BARROC 
                             Contemporani, popular 

Situació         El Jolis (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral:  
000903100DG35F0001FT /  000903100DG35F0002GY   

Tipologia                ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  12 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Interior   Enguixat   
Elements    Porta  d’arc pla 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic - arqueològic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 101 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La masia del Jolis està situada a gregal del Serrat de Puig-robí, prop de la Colònia de Vila-seca. El mas està constituït per tres habitatges, entre els 
quals hi ha l'edifici principal, la masoveria i una petita casa coneguda com la Cabanyeta. El primer consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a 
dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis està obert amb un gran portal de factura moderna i un petit portal d'arc pla arrebossat. 
Sobre d'aquest hi ha una llinda de pedra on hi ha gravada una creu de malta i dues moles, entre d'altres figures. Al primer pis hi ha un finestral d'arc 
pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat i la llinda inscrita amb l'any "1709" i "AVE MARIA" amb una orla intercalada, on hi ha representat un 
cor amb tres sagetes a cada costat i una creu a sobre. El finestral té sortida a un balcó de baranes forjades. La part de llevant del frontis queda tapada 
per un cos perpendicular afegit en a mitjans del segle XX, de dos nivells d'alçat i coberta a tres vessants. Al primer pis s'obre a les tres façanes amb 
una galeria horitzontal amb pòrtics d'arc rebaixat arrebossat. La galeria té accés per una escala exterior adossada a migdia. A la façana de llevant del 
volum principal en destaquen dues finestres d'arc pla de pedra carejada, una de les quals incorpora la data "1780". La masoveria es troba adossada 
a la façana de ponent, consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per la façana de 
migdia per un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra que es troba descentrat. La resta d'obertures d'aquest volum són d'arc pla arrebossat, 
excepte una finestra d'arc pla de pedra carejada que hi ha sobre el portal. A pocs metres a la façana de garbí trobem el tercer volum, de planta baixa 
i pis i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat. Davant de la façana principal i 
posterior hi ha un cobert agropecuari modern. A la façana de ponent també s'hi ha adossat un cos modern d'obra vista. El parament dels murs de 
tots tres volums és de tàpia amb alguns trams de pedra lligada amb morter i estan revestits amb morter. 

NOTÍCIES 

Durant el període medieval, la casa Cabrera posseïa l'alou del mas Joli de Sant Vicenç (SOLÀ, 1948: 168). Més endavant, en el fogatge de l'any 1553 
hi torna a constar la casa, quan era habitada per Feliu Joli. L'any 1658 el propietari de la casa, Joan Jolis, va ser batlle de Sant Vicenç. Un any més tard, 
en el context de la Guerra dels Segadors, es coneix que van anar a buscar palla al mas Jolis perquè no n'hi havia a Torelló. El cognom Jolis es va perdre 
a finals del segle XIX. En aquesta casa hi van néixer personalitats destacades, tals com escriptors, professors, gravadors, industrials del tèxtil, 
comerciants, etc. Algunes fonts apunten que durant uns anys va pertànyer als Almeda-Alamany, amos de la colònia Vila-seca. En els amirallaments 
de l'any 1856 figura com a propietari del mas Francisco Jolis, la propietat del qual limita amb la de Can Vilaseca. L'any 1923, el propietari del mas va 
donar la pedra provinent del Jolis per a la restauració del Santuari de Rocaprebera de Torelló 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix tot el volum, la façana   amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres 

els elements definidors com el ràfec d teulada, les llindes i brancals de pedra 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest 
límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de 
l’àmbit marcat. 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular 
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Denominació               El Molinot U.T.M.     .     X= 439456       Y= 466256 
Època                             XIX 
Estil                  ARQUITECTURA POPULAR 
                         Contemporani, historicista,  popular 

Situació         BV-5224 km 7,2 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral:  
001004700DG35F0001YT/ 001004700DG35F0002UY            

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      cap 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  18 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 102 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
L'edifici del Molinot està situat a la riba del Ges, a peu de la carretera de Torelló a Sant Pere. És un edifici constituït per dos volums superposats, 
construïts aprofitant el desnivell del terreny. El primer volum consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat, de les quals les superiors de la façana lateral de migdia estan emmarcades 
amb motllures. El frontis queda parcialment tapat per un cobert de dos nivells d'alçat, habilitat com a terrassa transitable al pis superior. El segon 
volum està adossat a la façana de tramuntana i es prolonga per llevant. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. A la façana de migdia presenta un finestral i un portal d'arc rebaixat ceràmic, el darrer dels quals permet accedir a la 
terrassa del primer volum. A la façana de llevant trobem dues finestres conopials de pedra, sota les que comença un cos modern de maó, d'un sol 
nivell d'alçat, adossat de forma paral·lela. A la façana de tramuntana hi ha dos finestrals d'arc carpanell ceràmic, un d'ells geminat amb columneta 
central. La façana de ponent dels dos volums està anivellada amb la carretera, quedant a l'alçada del pis superior, i presenta un tractament diferenciat 
de la resta de la construcció. El primer volum té les obertures d'arc pla arrebossat i està rematat amb un petit capcer quadrangular. El segon volum 
té un gran portal d'arc de mig punt adovellat, on s'hi conserva una inscripció pintada: "JOSE SUBIÑA". En un costat del portal hi ha una finestra d'arc 
de mig punt de pedra i a l'altre una finestra d'arc primitiu de pedra. Aquest cos queda rematat per un capcer semicircular. L'acabat exterior del 
primer volum es manté arrebossat, mentre que el segon és de pedra vista. A la part de ponent tots dos es troben arrebossats amb pòrtland. Al costat 
de migdia hi transcorre el rec que prové de la masia de Joanet de Pujols, que més endavant desaigua al riu Ges. 

NOTÍCIES 

En els amirallaments de l'any 1856 hi consta el molí dit d'Amalrich, que limita amb les finques de l'Amalrich, el Viver, el rec de Malianta, el terme de 
Sant Feliu de Torelló i el camí de la serra d'en Jolis. Per la seva situació, sembla que aquest molí es podria correspondre amb l'actual edifici del 
Molinot. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres els 

elements definidors com el ràfec d teulada, serralleria, brancals i llindes de pedra 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 
sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Obertures Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra 

Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Altres Sanejar la façana i eliminar coberts externs  
Usos permesos Els que determina el POUM 
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Denominació      Jaciment paleontològic del turó del Castell U.T.M.     .     X= 439335        Y= 4658210 
 

Època                             
Estil                           Prehistòric, Cenozoic 

Situació       Turó del Castell 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                  ARQUEOLÓGIC-PALEONTOLOGIC Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 

Protecció de l’entorn     AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació                
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUEOLÒGIC - PALEONTOLÒGIC 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BCIL 
Nº catàleg 103 
Nivell protecció Integral 

DESCRIPCIÓ 
A l'entorn del turó del Castell de Torelló s'hi localitza abundant material paleontològic. Es tracta de fòssils que contenen malacologia marina d'origen 

bartonià. Molts dels fòssils es troben despresos de l'estrat per l'erosió. 

NOTÍCIES 
Situada a l’esquerra de la crta. de Torelló a Sant Pere de Torelló BV-5224 al turó del Castell. 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix íntegrament el bé 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest 
límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de 
l’àmbit marcat. 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i ambiental 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de conservació i consolidació. 
Exterior No es permeten modificacions 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 



 

 

 JACIMENT PALEONTOLÒGIC   103 

348 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

  
 

 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

LA PALMEROLA   104 

    CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                     PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL   

349 

 
 

 

 
 

 
 

 



LA PALMEROLA   104 

 350 

Denominació               La Palmerola U.T.M.     .     X= 439598        Y= 4657443 
Època                           XIX 
Estil                  ARQUITECTURA POPULAR 
                         Contemporani, popular 

Situació       Camí del sot Gran (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 001903300DG35H0001ZM. 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  2 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Interior   Enguixat   
Elements    Porta  d’arc pla 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 104 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 

La masia de la Palmarola està situada a ponent de la carena del Castell. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta 
baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal amb llinda de fusta i brancals 
ceràmics que es troba descentrat en el frontis. Al seu costat hi ha una finestra d'arc pla arrebossat, mentre que el pis hi ha un grup de tres pòrtics 
d'arc de mig punt ceràmic i una finestra amb llinda de fusta i brancals ceràmics a cada costat. Les golfes s'obren de nou amb un pòrtic d'arc de mig 
punt ceràmic. A l'extrem de ponent de la façana s'hi adossa un cos quadrangular d'un sol nivell d'alçat. A l'altre extrem del volum hi trobem adossat 
una portalada en arc escarser ceràmic, que dóna accés a la part lateral i posterior de la casa. Les façanes laterals i posterior tenen totes les obertures 
d'arc pla arrebossat. A la part posterior s'hi adossen diversos cossos de dos nivells d'alçat. L'acabat exterior és arrebossat amb pòrtland. 

NOTÍCIES 
Situada al nord del nucli urbà de Sant Vicenç Torelló , s’hi arriba pel camí del Sot Gran, just abans d’arribar al Sot Gran, a la dreta del camí a 
uns 1,8 km. des del camp de futbol del municipi.  

En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Pumarola en Miquel Puigdecanet. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres els 

elements definidors com el ràfec d teulada, llindes i brancals d’obra ceràmica 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació definides 

en el catàleg de masies i cases rurals . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 
sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Obertures Mantenir obertures, llindes i brancals d’obra ceràmica 

Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Autor fitxa patrimoni Diputació:  Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret BlackburnDiputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  
recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn 
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Denominació               Mas Almaric U.T.M.     .     X= 439313        Y= 4657213 

Època                           XVII 
Estil                  ARQUITECTURA POPULAR 
                         Modern, contemporani, popular 

Situació       Camí Mas Grau  (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 000302100DG35F0002FY    

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn      AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  06 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Interior   Enguixat   
Elements    Porta  d’arc pla 
Restauracions efectuades  Rehabilitada 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 105 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La masia de l'Amalric està situada al nord del nucli de Sant Vicenç, propera al Mas Grau. És un edifici de planta rectangular que es composa de 
diversos cossos superposats. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix 
per un portal d'arc pla de pedra carejada. Al primer pis hi ha un finestral també d'arc pla de pedra carejada, mentre que a les golfes hi ha tres finestres 
amb llinda de fusta de factura moderna. A la façana lateral i posterior hi trobem aquest mateix tipus d'obertura, a l'alçada del primer i segon pis. 
Entre aquestes obertures modernes, en destaca una d'antiga conservada a la façana lateral orientada a tramuntana. És d'arc pla de pedra carejada, 
que incorpora una motllura decorativa a la llinda, amb una roseta tallada en alt relleu a la part central. A l'altra façana lateral, orientada a migdia, hi 
ha un cos adossat que segueix el pendent de la coberta del volum principal. Està obert amb dues galeries a nivell del primer pis, que es sostenen 
amb un pilar de maó. D'aquest cos hem de destacar l'angle de llevant, que consta de carreus escairats als angles. Sobre del parament original s'ha 
reconstruït una part de maó. Al costat d'aquest cos hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada. La casa queda tancada frontalment per aquest cos 
i un altre situat a ponent, des d'on surt un baluard obert amb una portalada amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada. L'acabat exterior és 
arrebossat i pintat, excepte els angles de llevant que es mantén de pedra vista. 

NOTÍCIES 

Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Amalrich 
(SOLÀ, 1948: 124). El mas Amalrich apareix nombrat en un capbreu de l'any 1391 pertanyent a l'Arxiu Moja, que procedeix del llinatge Desbac de 
Torelló, i que es troba custodiat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya. En un dels documents hi consten els dominis dels masos Comelles i 
Amalrich. L'hereva del mas, Margarida Amalric, es va casar amb Bernat Vinyoles, amb qui va tenir dos fills, en Segimon i en Pere. El primer fill va 
esdevenir l'hereu i senyor útil del mas, i es va casar amb Esperança Codolosa a mitjans del segle XVI, establint així lligams amb els negociants 
torellonencs i la petita noblesa local. Ell mateix va ser, juntament amb els Parella, els Calveria i d'altres, els que van monopolitzar el mercat del blat 
torellonenc durant aquest període. En aquest moment, la casa Amalric va fundar una missa setmanera a l'església parroquial de Sant Feliu de Torelló 
i era l'encarregada del manteniment de l'altar del Sant Sepulcre. El segon fill, en Pere, es va casar l'any 1562 amb la Violant Camps, filla de la mas el 
Camps. De l'any 1571 es conserva un tracte de construcció d'una torre al costat del mas, on s'explica amb gran detall com l'ha de fer el mestre d'obres 
Joan Rossell, de Sant Pere de Torelló, encomanada pel propi Segimon Amalric. Sabem que poc després, vers l'any 1577, es va casar en segones 
núpcies amb una Carrera (del mas Carrera), amb qui van tenir un fill, Rafael. Del casament d'aquest amb una tal Francina, va néixer en Jeroni. L'any 
1614, va casar-se amb la Marianna Camps, entroncant així de nou les famílies dels masos Amalric i Camps. En els amirallaments de l'any 1856 figura 
com a propietari del mas Pere Amalrich 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres els 

elements definidors com el ràfec d teulada 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 
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És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest 
límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de 
l’àmbit marcat. 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els 

fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 
sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 
 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya.. SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona Gràfiques Marina. TORRES, X. (1995). La Vall de 
Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i bandolers. Vic: Eumo Editorial. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació               Mas el Camps U.T.M.     .     X= 439598        Y= 4657443 
 

Època                           XVI 
Estil                  ARQUITECTURA POPULAR 
                          Modern, popular 

Situació       Camí del Mas el Camps (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral:  
002505300DG35H0001QM / 002505300DG35H0002WQ 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  7 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Interior   Enguixat   
Elements    Porta  d’arc pla, tanca pati interior 
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 106 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
És un edifici aïllat de planta irregular i dues crugies. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. El portal d'accés és d'arc de mig punt adovellat i es troba descentrat en el frontis. Sobre el portal hi ha un finestral 
d'arc pla arrebossat. La part de ponent del frontis està definida per un cos quadrangular en forma de torre, de tres nivells d'alçat i coberta a 
dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Entre les obertures que presenta, la majoria amb llinda de fusta, destaca una finestra 
orientada a migdia amb la llinda de pedra inscrita amb l'any "1641" amb una figura en forma de calze intercalada. La resta d'obertures d'aquest 
volum són ceràmiques amb llinda de fusta, algunes de les quals són de factura moderna. El segon volum està adossat a la façana de llevant de 
forma perpendicular. Consta de planta baixa i pis i té el carener paral·lel a la façana. La part frontal està caracteritzada per una galeria 
horitzontal de dos nivells que queda suportada amb bigues de fusta i un pilar circular al centre fet de pedra lligada amb morter. Davant d'aquest 
cos hi ha un pati que queda tancat per un baluard, obert amb una portalada amb pilars ceràmics i una llinda de fusta, que està situada davant 
del portal principal del mas. Les obertures de la façana posterior són també amb llinda de fusta, algunes amb brancals ceràmics de factura 
moderna. El revestiment dels murs és arrebossat amb morter. A l'entorn del mas hi ha diverses dependències agrícoles i ramaderes. 

NOTÍCIES 
Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Camps 
(SOLÀ, 1948: 124). L'any 1416, Ramon de Camps estableix a Francesc ça Torra unes terres pertanyents al Mas de Camps que, entre d'altres, afronten 
amb les propietats de Grau Amalric i el mas Andreu. Més endavant, en el fogatge de l'any 1553 hi torna a constar la casa, quan era habitada per 
Jaume Camps. Uns anys més tard, vers el 1573, Joan Camps es casa amb Dionisia Cortada, del Mas Cortada d'Orís. El nebot de Dionisa, Silvestre 
Cortada, es casarà l'any 1608, en segones núpcies, amb la Maria Vilar, del Mas Vilar de Sant Vicenç. Un fill del Mas Amalric, en Pere Amalric, es va 
casar amb la Violant Camps l'any 1562. Més endavant, les famílies Amalric-Camps quedarien emparentades de nou, ja que l'any 1614, Jeroni Amalric 
va casar-se amb la Marianna Camps. Des dels seus orígens, el mas ha estat reformat en diverses ocasions, entre les que destaca la del segle XVII, tal 
com ho testimonia la llinda inscrita. A principi del segle XVIII, Vicenç Camps promet a Sant Fortià una quartera de blat anual perquè la pedra no li 
torni a prendre la collita. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Esteve Camps 

  

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres els 

elements definidors com el ràfec d teulada 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest 
límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de 
l’àmbit marcat. 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els 

fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 
sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 
 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l’any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l’Associació d’Estudis Torellonencs (1988). 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina. 
TORRES, X. (1995). La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i bandolers. Vic: Eumo Editorial. 
Autor fitxa patrimoni Diputació:  Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret BlackburnDiputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  
recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn 
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Denominació               Mas el vILAR U.T.M.     .     X= 439598        Y= 4657443 
 

Època                           XVI-XX 
Estil                   ARQUITECTURA POPULAR 
                           Modern, popular 

Situació       Camí del Vilar (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 002504600DG35H0001AM    

Tipologia                ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  4 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Interior   Enguixat   
Elements    Porta  d’arc pla, llinda porta accés 
Restauracions efectuades  Rehabilitada fa anys, amb un annex lateral 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 107 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
És un edifici aïllat de planta irregular i dues crugies. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. El portal d'accés és d'arc de mig punt adovellat i es troba descentrat en el frontis. Sobre el portal hi ha un finestral 
d'arc pla arrebossat. La part de ponent del frontis està definida per un cos quadrangular en forma de torre, de tres nivells d'alçat i coberta a 
dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Entre les obertures que presenta, la majoria amb llinda de fusta, destaca una finestra 
orientada a migdia amb la llinda de pedra inscrita amb l'any "1641" amb una figura en forma de calze intercalada. La resta d'obertures d'aquest 
volum són ceràmiques amb llinda de fusta, algunes de les quals són de factura moderna. El segon volum està adossat a la façana de llevant de 
forma perpendicular. Consta de planta baixa i pis i té el carener paral·lel a la façana. La part frontal està caracteritzada per una galeria 
horitzontal de dos nivells que queda suportada amb bigues de fusta i un pilar circular al centre fet de pedra lligada amb morter. Davant d'aquest 
cos hi ha un pati que queda tancat per un baluard, obert amb una portalada amb pilars ceràmics i una llinda de fusta, que està situada davant 
del portal principal del mas. Les obertures de la façana posterior són també amb llinda de fusta, algunes amb brancals ceràmics de factura 
moderna. El revestiment dels murs és arrebossat amb morter. A l'entorn del mas hi ha diverses dependències agrícoles i ramaderes. 

NOTÍCIES 
Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Camps 
(SOLÀ, 1948: 124). L'any 1416, Ramon de Camps estableix a Francesc ça Torra unes terres pertanyents al Mas de Camps que, entre d'altres, afronten 
amb les propietats de Grau Amalric i el mas Andreu. Més endavant, en el fogatge de l'any 1553 hi torna a constar la casa, quan era habitada per 
Jaume Camps. Uns anys més tard, vers el 1573, Joan Camps es casa amb Dionisia Cortada, del Mas Cortada d'Orís. El nebot de Dionisa, Silvestre 
Cortada, es casarà l'any 1608, en segones núpcies, amb la Maria Vilar, del Mas Vilar de Sant Vicenç. Un fill del Mas Amalric, en Pere Amalric, es va 
casar amb la Violant Camps l'any 1562. Més endavant, les famílies Amalric-Camps quedarien emparentades de nou, ja que l'any 1614, Jeroni Amalric 
va casar-se amb la Marianna Camps. Des dels seus orígens, el mas ha estat reformat en diverses ocasions, entre les que destaca la del segle XVII, tal 
com ho testimonia la llinda inscrita. A principi del segle XVIII, Vicenç Camps promet a Sant Fortià una quartera de blat anual perquè la pedra no li 
torni a prendre la collita. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Esteve Camps 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres els 

elements definidors com el ràfec d teulada, les llindes i brancals de pedra 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest 
límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de 
l’àmbit marcat. 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els 

fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, . 
Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 

sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 
Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 

Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l’any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l’Associació d’Estudis Torellonencs (1988). 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina. 
TORRES, X. (1995). La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i bandolers. Vic: Eumo Editorial. 
Autor fitxa patrimoni Diputació:  Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret BlackburnDiputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  
recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn 
 
 
 

 

 

 
 

                                     



 

 

  
 

 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

MAS FONT DE NOGUERES   108 

    CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                     PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL   

361 

 
                                     

 

 

 
 

 



MAS FONT DE NOGUERES   108 

 362 

 

Denominació               Mas Font de Nogueres U.T.M.     .     X= 439782        Y= 4657865 
 

Època                           XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació    Camí del Mas Font de Nogueres (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 002005700DG35H0001SM 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    CAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  3 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 108 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La masia de Font de Nogueres està situada a gregal del nucli de Sant Vicenç. És un edifici aïllat de planta rectangular que es troba construït 
aprofitant el desnivell natural del terreny. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana, 
un dels quals té més llargada que l'altre. El portal d'accés és d'arc escarser ceràmic i es troba descentrat en el frontis. Al seu voltant s'hi 
distribueixen de forma aleatòria diverses finestres amb llinda de fusta. A la façana de tramuntana s'hi adossa un cos annex que es prolonga 
per ponent, de dos nivells d'alçat i coberta a una vessant que fa el desaiguat al lateral. S'obre a la façana de migdia amb un gran portal ceràmic. 
A causa del desnivell del terreny, des de la façana posterior s'accedeix directament pel primer pis. En aquesta, les obertures són totes d'arc pla 
arrebossat. A la façana de llevant trobem tres petites finestres a mode d'espitllera. L'acabat exterior és arrebossat i pintat. 

NOTÍCIES 
Situada al nord del poble, prop del casc urbà, agafant el carrer de la Cerdanya, i continuant pel camí que porta a aquesta masia, a uns 800 m. 
L’accés és fàcil, l’entorn immediat i proper està en bon estat. Aquesta masia fou segurament abandonada, o si més no deshabitada, però 
recentment ha estat restaurada i consolidada com a habitatge, però havent perdut definitivament les seves activitats agrícoles o ramaderes. 
En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Josep Font. 

 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis  així com altres els elements definidors 

com el ràfec d teulada. 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en 

el Catàleg de masies i cases rurals, . 
Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials 

que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 
Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 

Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
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Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació               Mas Grau U.T.M.     .     X= 439261        Y= 4657236 

Època                           XVI-XX 
Estil                  Modern, contemporani, popular 

Situació       Camí Mas Grau (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 08265A001000500000RI 

Tipologia              ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  5 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements    Porta  d’arc pla, dintell finestres 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 109 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La masia de Mas Grau està situada al nord del nucli de Sant Vicenç, molt proper a la masia de l'Amalric. És un edifici de planta rectangular i tres 
crugies, a la qual es van afegir un cos per costat. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. 
Al centre del frontis hi ha el portal d'accés, d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita amb l'any "1691" i una creu de malta intercalada. A cada 
costat del portal hi ha una petita finestra d'arc pla arrebossat. A nivell del primer pis trobem tres finestrals d'arc pla de pedra carejada i ampit 
motllurat, un dels quals incorpora la data "1686" i una creu intercalada a la llinda. Les golfes s'obren amb diverses finestres de petites dimensions 
d'arc pla arrebossat. A la façana de llevant hi ha adossat un cos obert amb una galeria a nivell del primer pis. El ràfec està acabat amb cabirons. Els 
murs estan revestits amb morter. Al voltant de la façana posterior hi trobem diversos annexes agrícoles. 

NOTÍCIES 
Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Masgrau 
(SOLÀ, 1948: 124). L'any 1388, el rector de l'església de Sant Vicenç va redimir de la seva servitud a Pere de Mas grau i la seva descendència, a canvi 
de 50 sous. Al fons històric de l'Hospital de la Santa Creu, conservat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, hi consta un document de l'any 
1537 en què Bernardina, propietària del mas Masguerau de Sant Vicenç, el seu espòs Bartomeu Solà, àlies "Masguerau", i el seu fill Pere venen un 
censal mort a Bernat Cortada de Sant Genís d'Orís. En el mateix arxiu s'hi conserva un pergamí de l'any 1552 del testament de Pere Mas-Garau, del 
mas-Garau de Sant Vicenç de Torelló. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Josep Basas, també propietari del Sotgran, 
Comadebó i Roviroles 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, serralleria,  obertures així 

com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, llindes i brancals de pedra 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest 
límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de 
l’àmbit marcat. 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el 

Catàleg de masies i cases rurals, . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials 
que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 
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BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l’any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l’Associació estudis Torellonencs (1988). 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació               Roviroles U.T.M.     .     X= 438441        Y= 4657797 
 

Època                             XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Roviroles (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 001903200DG35H0001SM 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn     cap 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  1 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
 Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Restauracions efectuades  L’edifici te un annex construït fa anys 
 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 110 
Nivell protecció Parcial 

DESCRIPCIÓ 
La masia de Roviroles està situada sobre la carena de Roviroles, a la part de mestral del terme municipal. La seva situació a la part més elevada de la 
carena fa que tingui unes vistes panoràmiques de tota la vall. És un edifici aïllat de planta rectangular i dues crugies, construït sobre la roca natural. 
Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa de dos eixos, definits per obertures 
d'arc pla arrebossat, llevat del portal, amb llinda de fusta pintada i brancals ceràmics amb l'intradós motllurat. A la façana de llevant s'hi adossava un 
cos annex, sobre el qual es va construir un volum més alt que el principal amb la coberta a dos vessants i el carener paral·lel a la façana. Les obertures 
són totes d'arc pla arrebossat. S'hi accedeix des d'una escala exterior de dos trams, adossada a la façana del volum principal. La façana principal 
conserva el revestiment arrebossat i pintat, mentre que a la façana lateral es troba molt deteriorat i permet observar el parament de maó amb la 
base de pedra lligada amb morter. El volum annex està arrebossat amb pòrtland, excepte la base que s'ha deixat amb la pedra vista. 

NOTÍCIES 

En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Josep Basas, també propietari del Masgrau, Sotgran i Comadebó. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix el conjunt, amb els seus elements constitutius propis  així com altres els elements definidors com el 

ràfec d teulada 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació segons 

catàleg de masies i cases rurals. 
Exterior  

Façanes Es permet la modificació de la façana existent, per  actuacions derivades de les normatives sectorials que 
siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, habitabilitat ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Altres Sanejar la façana i eliminar coberts externs  
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Autor fitxa patrimoni Diputació:  Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret BlackburnDiputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  
recopilada de la fitxa  redactada per Marta Lloret Blackburn 
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Denominació               Serra Xicopera U.T.M.     .     X= 440664        Y= 4656853 
Època                           XVI-XX 
Estil           Modern, contemporani, popular 

Situació       Serrat de la Miracolosa (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 000101900DG45E0001SM      

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  9 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements   Arcada façana principal, brancals i llindes de pedra treballats 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 111 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La masia de Serra Xicopera està situada en una petita serra entre el Pla de les Baietes i el Pla de Vilardell, a llevant del riu Ges. És un edifici de planta 
rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un 
portal d'arc pla amb llinda de fusta i brancals ceràmics, de les mateixes característiques que les finestres que es distribueixen entorn seu. La part 
posterior del volum està parcialment habilitada com a cobert, que queda suportat per un pilar. Les façanes laterals i posterior pràcticament no 
presenten obertures. A la façana de ponent i a la posterior hi ha adossats dos cossos quadrangulars d'un sol nivell d'alçat. El segon s'obre a llevant 
amb un portal d'arc rebaixat ceràmic. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color cru. 

NOTÍCIES 
Situada a la dreta de la crta. de Torelló a Sant Pere de Torelló BV-5224 al Km. 8,1, just desprès de la rotonda per agafar la variant de Sant Vicenç 
de Torelló a Torelló, a uns 850 m. a la dreta. L’accés és fàcil, l’entorn immediat i proper està en bon estat. 

En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del Manso Serra, que limita amb la Casanova i Vilardell, Francesc d'Assís Font. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix el conjunt, amb els seus elements constitutius propis  així com altres els elements definidors com el 

ràfec d teulada llindes i brancals de pedra. 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació segons 

catàleg de masies i cases rurals. 
Exterior  

Façanes Es permet la modificació de la façana existent, per  actuacions derivades de les normatives sectorials que 
siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, habitabilitat ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Altres Sanejar la façana i eliminar coberts externs  
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 

 



 SERRA XICOPERA   111

 
   

 372 

  

 
 

 
 

          



 

 

  
 

 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

TORRE   NOVELLES   112 

    CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                     PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  

373 

 

            
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

TORRE   NOVELLES   112 

374 

 

Denominació         Torre Novelles U.T.M.     .     X= 440252        Y= 4657230              
Època                           XIX 
Estil                      Contemporani popular 

Situació      Torre Novelles  ( Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 002100900DG45G0001LK 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    cap 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable  
Qualificació               Fitxa 20 catàleg de masies i cases rurals  
Conservació    Acceptable. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA. 
Façanes   Arrebossades amb encintat de pedra en obertures. 
Cobertes   Teulada a quatre vessants. 
Elements   Ornamentació de la façana principal. 
Restauracions efectuades  cap 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 112 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
La Torre Novelles està situada a llevant del nucli de Sant Vicenç, prop del pont de l'Aníjol. És un edifici de planta quadrangular i quatre crugies, amb 
un volum annex corresponent a la masoveria adossat en un extrem de la façana de migdia. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a quatre 
vessants. El frontis, orientat a llevant, es composa simètricament segons quatre eixos, definits per obertures d'arc pla emmarcades amb pedra 
motllurada, excepte el portal, que és d'arc de mig punt arrebossat. En aquesta façana hi ha adossada una galeria d'un sol nivell d'alçat, oberta amb 
tres pòrtics d'arc de mig punt arrebossat i la part superior habilitada com a terrassa transitable. Tres dels finestrals del primer pis tenen sortida a la 
terrassa, entre els que destaca el central, que incorpora un petit frontó a la llinda amb un rellotge de sol circular al mig. Sobre d'aquesta obertura hi 
ha una finestra triforada que trenca la simetria de la façana. Les façanes laterals presenten el mateix tipus d'obertura, igualment distribuïdes segons 
eixos simètrics. Entre la façana lateral i la façana posterior s'hi adossa un cos de dos nivells d'alçat i coberta a un vessant. A nivell del primer pis s'obre 
amb una galeria horitzontal de pòrtics d'arc de mig punt arrebossat. La façana de migdia queda tancada entre la masoveria, un cos annex i dues 
portalades d'arc de mig punt arrebossat, una de les quals incorpora una petita fornícula. La masoveria és de planta rectangular, de dos nivells d'alçat 
i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc de mig punt arrebossat. El primer pis està 
novament definit per una galeria horitzontal amb pòrtics d'arc de mig punt arrebossat. L'acabat exterior dels edificis és arrebossat i pintat de color 
blanc. Al voltant de la casa hi ha l'antic jardí, en un extrem del qual hi ha la piscina i els vestidors 

NOTÍCIES 
És una masia de caràcter senyorial que és utilitzada com a habitatge, malgrat les terres del seu voltant estan conreades. Sembla que originàriament 

havia pogut ser una masia més petita i recentment s’ha engrandit construint-se la casa gran al costat de la masoveria. MOTIUS 
Aquest edifici senyorial quer té un alt valor històric i patrimonial .   

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, serralleria, obertures així 

com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, motllures de façana i elements puntuals propis 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica  i al 
ser un dels pocs masos de la zona . 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació recollits en 

l Catàleg de masies i cases rurals, . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 
sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec ceràmic 
Obertures Mantenir obertures, amb les seves motllures 
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Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Altres Sanejar la façana i eliminar coberts externs  
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació               Vallmajor U.T.M.     .     X= 439015        Y= 465853 
 

Època                           XVIII - XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Camí de Vallmajor (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 001503800DG35H0001MM 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA I ARQUEOLÒGICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn     AEAP 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  15 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
 Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA I ARQUEOLÒGICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Restauracions efectuades Arrebossat i canvi de fusteria  

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 113 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 

La masia de la Palmarola està situada a ponent de la carena del Castell. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta 
baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal amb llinda de fusta i brancals 
ceràmics que es troba descentrat en el frontis. Al seu costat hi ha una finestra d'arc pla arrebossat, mentre que el pis hi ha un grup de tres pòrtics 
d'arc de mig punt ceràmic i una finestra amb llinda de fusta i brancals ceràmics a cada costat. Les golfes s'obren de nou amb un pòrtic d'arc de mig 
punt ceràmic. A l'extrem de ponent de la façana s'hi adossa un cos quadrangular d'un sol nivell d'alçat. A l'altre extrem del volum hi trobem adossat 
una portalada en arc escarser ceràmic, que dóna accés a la part lateral i posterior de la casa. Les façanes laterals i posterior tenen totes les obertures 
d'arc pla arrebossat. A la part posterior s'hi adossen diversos cossos de dos nivells d'alçat. L'acabat exterior és arrebossat amb pòrtland. 

NOTÍCIES 
Situada al nord del nucli urbà de Sant Vicenç Torelló , s’hi arriba pel camí del Sot Gran, just abans d’arribar al Sot Gran, a la dreta del camí a uns 1,8 
km. des del camp de futbol del municipi.  
En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Pumarola en Miquel Puigdecanet. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, serralleria,  obertures així 

com altres els elements definidors com el ràfec d teulada. 
Entorn de protecció AEAP es fixa una  protecció de l’entorn i del  subsòl. 

És considera que l’àrea d’expectativa és la compresa dintre d’un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest 
límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de 
l’àmbit marcat. 

Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el 

Catàleg de masies i cases rurals, . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials 
que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 

Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec  
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Autor fitxa patrimoni Diputació:  Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret BlackburnDiputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  
recopilada de la fitxa  redactada per Marta Lloret Blackburn 
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Denominació               Joanet de Pujols U.T.M.     .     X= 439494        Y= 4656380 
 

Època                           XIX-XX 
Estil           Modern, contemporani, popular 

Situació       Joanet de Pujols (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral: 001004800DG35F0001GT 

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn    cap 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  11 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements   Arcada façana principal, brancals i llindes de pedra treballats 
Restauracions efectuades  Manteniment façanes i cobertes 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 114 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 

La masia de Joanet de Pujols està situada a garbí del nucli de Sant Vicenç, davant de la carretera de Torelló a Sant Pere. És un edifici aïllat de planta 
rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis 
es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc escarser de pedra a la planta baixa i d'arc pla arrebossat al primer i al segon 
pis. Els finestrals dels pisos centrals, ressaltats amb una tonalitat més fosca, tenen sortida a balcons de baranes forjades. Les golfes s'obren amb un 
grup de tres pòrtics d'arc de mig punt arrebossat, a cada costat dels quals hi ha un òcul ovalat. A les façanes laterals i posterior les obertures són 
totes d'arc pla arrebossat, excepte les dues de la planta baixa de la façana de ponent, que són biforades amb columneta central. La façana de llevant 
presenta un volum adossat en perpendicular, de tres nivells d'alçat i coberta a tres vessants. Es troba obert a la façana de migdia amb tres galeries 
horitzontals amb pòrtics d'arc carpanell arrebossat, que es prolonguen amb un pòrtic als pisos superiors de la façana lateral. Aquest cos té adossat 
a tramuntana un volum perpendicular, que s'obre amb petites finestres a mode d'espitllera. També a la façana posterior del volum principal hi ha 
un cos adossat de dos nivells d'alçat i coberta a dos vessants. L'acabat exterior dels volums és arrebossat i pintat de color blanc. A pocs metres de la 
façana de ponent hi ha una gran bassa quadrangular, des d'on surt abundantment l'aigua, conduïda per un rec que voreja la finca. Davant la façana 
de migdia, situats en un bancal inferior, hi ha els horts de la casa, que queden tancats per un gran baluard de pedra i ceràmica. 

NOTÍCIES 
Al llibre de Fortià Solà explica que el 12 de juliol del 1893, a canvi de la canalització de les vies públiques municipals i de les clavegueres, Maria 
Font i Roca dóna gratuïtament a la vila de Torelló tres plomes d'aigua de la seva finca, coneguda com a Vil·la Maria o Joanet de Pujols. Un any 
més tard, el consistori adquireix sis plomes més per a les fonts públiques existents i per construir. L'any 1924 es va construir un nou dipòsit al 
pla de les Serrasses de Torelló, omplert amb l'aigua de la mina de Joanet de Pujols i d'un pou a les terres d'en Basses.  

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix el volum i la façana, amb els seus elements constitutius propis, porxos, serralleria,  obertures així 

com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, llindes i brancals de pedra. 
Entorn de protecció Cap. 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica i 
representativa de l’arquitectura rural popular. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el 

Catàleg de masies i cases rurals, . 
Exterior  

Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials 
que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 
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Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec  
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
GINEBRA, R. (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360", Ausa. Vol. XXII. Vic: Patronat d’Estudis 
Osonencs.. 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l’any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l’Associació d’Estudis Torellonencs (1988). 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret 
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Denominació               Recorregut  centre històric U.T.M.     .     X= 439940        Y= 4656998 
 

Època                           XVIII - XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       nucli històric 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia         Ambiental-Paisatgística         Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl   urbà. 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Tipologia   AMBIENTAL-PAISATGÍSTICA 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Ambiental 
Classificació Recorregut 
Categoria BPU 
Nº catàleg 116 
Nivell protecció Conservació 

 

DESCRIPCIÓ 
En aquest recorregut que va de la Plaça de Cal Ferrer  fins el final del carrer Major, hi podem trobar les edificacions més representatives de la història 
de Sant Vicenç. Son tipologies d’un traç i d’un traç i mig, de parets de càrrega de pedra o tapia i arrebossades en la seva major part, amb encintat de 
pedra en portes i obertures principals.. 

NOTÍCIES 
El 1509 podem trobar ja noticies de l’església de Sant Vicenç, al seu voltant  (la sagrera) hi poden trobar el nucli més antic, més allunya  troben el 

veïnat de Serrallonga i posteriorment  va sorgir el del Jolis.  Tot i que  al llarg dels segles XIII i XIV ja havia existit un petit grup de cases a la sagrera de 

Sant Vicenç, però aquestes foren totes abandonades en el moment del despoblament, a l’acabament de l’edat mitjana. 

El poble actual es formà vers entre el s.XVII i XVIII. Així l’any 1626 només hi havia quatre cases juntes  l’entorn de l’església i al 1782 ja n’hi havia unes 

43 repartides entre els dos antics veïnats.  

Fins a l’any 1630 formava un sol terme civil amb Torelló i Sant Pere de Torelló, però a partir de l’esmentat 1630 i fins al 1806 estigué només unit al 

terme de Sant Pere. En aquest any, i per carta del Rei Carles IV, obtingué la total independència. El municipi de Sant Vicenç de Torelló l’any 1700 

tenia 160 habitants, l’any 1842, en tenia 1357, el 1900 s’arribava a 1534, I actualment al municipi hi ha un total de 1983 habitant 

CATALOGACIÓ 

Elements Es protegeix la façana, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres els elements 
definidors com rètols, senyalització de l’època 

Entorn de protecció Mantenir el conjunt 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica  

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació. 
Exterior  

Façanes Mantenir  els colors i acabats  
Usos permesos Els que determina el POUM 

 
 



 

 

  
 

 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

RECORREGUTS URBANS 115 

    CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                     PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL   

386 

º   
 
 
 

 
 

 
 
                                    



RECORREGUTS URBANS 117 

 387 

Denominació     Recorregut  Vila-Seca U.T.M.     .     X= 439940        Y= 4656998 
 

Època                           XIX 
Estil                      Contemporani, popular 

Situació       nucli colònia industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia             ARQUITECTÒNICA-PAITSAGISTICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl   urbà. 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA-PAITSAGISTICA 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Ambiental 
Classificació Recorregut 
Categoria BPU 
Nº catàleg 116 
Nivell protecció Conservació 

 
DESCRIPCIÓ 
La colònia de Vila-seca està situada al costat del riu Ter, a l'extrem de ponent del terme municipal. Es tracta d'un complex industrial i residencial que 
es desenvolupa de forma lineal de sud cap a nord. A la part de migdia hi trobem la fàbrica, constituïda per una gran nau de planta rectangular. Des 
d'aquí comencen els edificis residencials, construïts de manera ordenada a banda i banda de la carretera. Els tres primers edificis, separats de la 
resta, havien estat una fonda, una escola i la Torre d'en Frederic Marcet, respectivament, nom d'un dels amos de la colònia. Després de la filera de 
cases del costat dret, hi ha una plaça situada en una cota superior, en un extrem de la qual hi ha l'església del conjunt, dedicada a la Sagrada Família. 
Davant d'aquesta, a l'altre costat del carrer, hi trobem la torre de l'altre amo de la colònia. Al seu costat de ponent, en una cota inferior, s'hi conserva 
un magnífic jardí romàntic, que transcorre al costat del canal que portava aigua des de la resclosa del riu Ter fins a la fàbrica 

.NOTÍCIES 
L'any 1863 es va autoritzar a Josep Callís i Puigrubí, del mas Callís d'Orís, a aprofitar un salt d'aigua en terme de Sant Vicenç i un altre en terme d'Orís. 

En el primer indret, hi havia un mas conegut com a Can Vilaseca, que va acabar donant nom a la colònia industrial que s'hi havia d'implantar. L'any 

1873, Callís cedeix el dret dels salts a Ferran Almeda i Viñuales, Francesc J. Sindreu i Esparo, Rafel Puget i Terradas i a Pere Almeda i Viñas. El segon 

dels salts, situat en terme d'Orís, es vendria l'any 1893 i seria l'origen de las Nuevas Hilaturas del Ter, S.A. de Borgonyà. Entre els anys 1874 i 1882 es 

van començar a construir a Vila-seca els edificis industrials i els habitatges dels obrers, a més de la resclosa i el canal del riu Ter que abastia la fàbrica 

d'energia hidràulica. Uns anys més tard, l'any 1881, es construïa l'església de la colònia, dedicada a l'advocació de la Sagrada Família. L'any 1879, les 

dues empreses van sol·licitar el reconeixement de la colònia i que se li donés un estatus jurídic i fiscal. La colònia va començar la seva activitat a 

principi del 1880, tot i que fins al març del 1883 no consta el primer lloguer d'un habitatge. Des del començament, la colònia es dividia en dues parts; 

hi havia dues fàbriques (un mateix edifici dividit en dues parts), dues cases dels amos i els habitatges dels treballadors pertanyien a uns o altres. 

D'una banda, la primera fàbrica va passar a mans de Joan Vila, tot i que poc més tard la va adquirir Frederic Marcet, després que el primer no pogués 

sufragar el deute que tenia amb el segon. D'altra banda, la segona fàbrica era dirigida pel soci fundador Pere Almeda. Ben aviat, vers l'any 1887, es 

van haver de construir dos pisos més per allotjar als treballadors. La dissolució de l'empresa Almeda, Sindreu i Cia es va produir l'any 1913, i poc 

després es van arrendar les instal·lacions a la societat Almeda, Alamany i Cia. L'any 1932, la societat Almeda, Alamany i Cia adquiria la totalitat de la 

fàbrica, quedant així unificada la colònia. L'any 1948 es va construir l'edifici del carrer Vila-seca, número 5, que va habilitar-se com a escola de les 

nenes. Abans d'això, l'escola es trobava a la plaça del costat de l'església, quedant a partir d'aleshores destinada als nens. La colònia va créixer de 

manera molt sostinguda durant els anys següents. La crisi del sector tèxtil de la dècada de 1970 va  suposar que el sistema de la colònia quedés 

obsolet, ja que es va reduir la mà d'obra i la millora de comunicacions feia innecessari viure al costat de la fàbrica. A la dècada de 1990, la majoria 

dels habitatges estaven buits i quedaven pocs treballadors a la fàbrica. El desenvolupament d'un Pla Especial de Reforma Interior va permetre una 

remodelació de la colònia i la recuperació dels seus espais emblemàtics. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures així com altres els elements 

definidors com rètols, senyalització de l’època 
Entorn de protecció Mantenir el conjunt 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica  

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació. 
Exterior  

Façanes Mantenir  els colors i acabats  
Usos permesos Els que determina el POUM 



RECORREGUTS URBANS 117 

 388 

 
 

 

 
 
 



RECORREGUTS URBANS 117 

 389 

Denominació     Recorregut Borgonyà U.T.M.     .     X= 439940        Y= 4656998 
 

Època                           XIX 
Estil                      Contemporani, popular 

Situació       Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia             ARQUITECTÒNICA-PAITSAGISTICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU  

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
Classificació sòl          Sòl   urbà. 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA-PAITSAGISTICA 

Protecció existent      BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Ambiental 
Classificació Recorregut 
Categoria BCIN 
Nº catàleg 117 
Nivell protecció Integral 

 

DESCRIPCIÓ 

La colònia de Borgonyà està situada en un meandre del riu Ter, a l'extrem de ponent del terme municipal. Es tracta d'un complex industrial i 
residencial que es desenvolupa entre la plana del riu i un petit puig situat a tramuntana. A la primera zona s'hi troba la part eminentment industrial 
del conjunt, definida per naus construïdes entre el segle XIX i el XX. Entre les naus hi transcorre el canal que proveïa d'aigua a la fàbrica, provinent 
del riu Ter, on una resclosa desvia part del seu curs. A la part de gregal de la part industrial hi trobem la casa del metge de la colònia i una de les cases 
que conformava el carrer Ter. La part industrial i la residencial queden separades per la carretera i la línia ferroviària, sota la qual hi ha diversos passos 
subterranis que permeten la comunicació. Entre la línia i la carretera, al costat de mestral del conjunt, trobem els tres xalets dels directius del colònia, 
de notables dimensions i amb característiques d'habitatges senyorials. La part residencial de la colònia es desenvolupa al costat mateix de la línia 
ferroviària, amb carrers paral·lels disposats de sud a nord, llevat del carrer Borgonyà i el Fabra. Estan constituïts per cases entre mitgeres de marcat 
caràcter anglès, en què els materials constructius, la pedra i el maó, estan emfatitzats. Entre aquesta tipologia, hem d'incloure el carrer Canal, situat 
a l'extrem de ponent del conjunt, davant del canal.  

Al nord de les primeres, en una cota inferior i en situació de domini sobre aquests habitatges, hi ha la casa de l'administrador i del mestre. Ben aprop 
s'hi conserva el casino, i sobre d'aquest trobem l'església de la colònia, al costat de la qual s'adossa l'antiga escola dels nens. Durant els anys de 
creixement de la colònia, es van construir habitatges al nord i a l'oest de les existents, constituïts per blocs quadrangulars on hi residien diverses 
famílies. 

 Al costat de l'església també hi trobem la casa cuna, on els treballadors deixaven els seus infants durant la jornada laboral. Tota la part residencial 
està enjardinada mitjançant parterres on s'hi planten flors i arbres ornamentals, a més dels horts que tenien moltes de les cases. L'accés per la part 
de ponent de la colònia es fa a través del pont de Borgonyà, que salva el riu Ter.  

Al sud d'aquest hi ha el camp de futbol amb els vestidors, típicament anglesos. Al nord de la colònia, per sobre del puig, s'hi troba el cementiri. 

.NOTÍCIES 
A principi de la dècada de 1890, es va constituir la societat escocesa Nuevas Hilaturas del Ter, S.A. i es va construir una fàbrica de filatures a l’indret 

de Borgonyà, on hi havia el mas Borgonyà i un petit santuari marià. La fàbrica es va situar al costat del riu Ter, que proporcionava l’energia hidràulica 

necessària per al seu funcionament per mitjà d´una resclosa i un canal. De forma complementària, es van començar a construir les cases del personal 

obrer i dels directius, a més d’una nova església sota la mateixa advocació que l’anterior, la Mare de Déu de Borgonyà. L’origen escocès dels socis 

fundadors es va veure reflectit en la trama urbanística, ja sigui en la tipologia dels edificis típicament britànica, els espais enjardinats a tot l’entorn i, 

més endavant, la construcció d’un camp de futbol, pioner per l’època. L’any 1895, la fàbrica va començar la seva activitat productiva, amb personal 

escocès que formava als treballadors locals.  

Aviat es van obrir a la part residencial de la colònia establiments com una fonda, la fleca, la carnisseria, la barberia i el Centre Recreatiu de Borgonyà 

on, després de les llargues jornades laborals, els treballadors podien passar les estones de lleure. L’any 1897 ja hi havia uns 5.000 treballadors. L’any 

1903 els Coats i els Fabra van fusionar les respectives empreses per constituir la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, S.A, mantenint 

l’activitat de les fàbriques de Borgonyà i de Sant Andreu de Palomar. L’èxit de l’empresa, juntament amb l’adquisició de la Hilandería Planas de Ripoll 

va suposar que durant la dècada de 1920 la colònia visqués una primera fase d’expansió important, amb la construcció de noves naus, maquinària i 

serveis, així com els carrers Ter, Catalunya i Fabra. A la part residencial s’hi va habilitar el Casino, gestionat per una societat amb uns estatuts propis.  

 

Entre els serveis, hem de destacar l’existència de la “casa-cuna”, on els obrers podien deixar els seus fills fins que s’acabés la jornada laboral. També 

es va obtenir el permís del bisbat per a construir un cementiri propi, que fins aleshores estava situat al poble de Sant Vicenç. La Guerra Civil no va 

causar grans estralls a la colònia i, com a fet destacable, el bàndol republicà va dinamitar el pont de Borgonyà, que va ser reconstruït uns anys més 

tard. Després de la Guerra, la colònia va quedar petita en proporció al nombre de treballadors, pel que es decideixen construir els blocs del carrer 
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Barcelona i més endavant al carrer Girona. Durant la dècada de 1960 s’amplia la part industrial amb la construcció de noves naus. La crisi del sector 

tèxtil va esclatar l’any 1973, la vida de la colònia va començar un període de declivi important. Es van acomiadar treballadors i es van retallar les 

despeses dels serveis socials i culturals. L’any 1976 es va començar el lent traspàs de competències, permetent que els treballadors adquirissin els 

habitatges i passant a mans de l’ Ajuntament de Sant Vicenç els serveis públics.  

 

 

El proteccionisme a què estaven sotmesos els treballadors va transformar-se en desemparament, ja que de cop es trobaven sense servei de ?casa-

cuna?, de servei mèdic, etc. La fàbrica va tancar definitivament les portes l’any 2000. Des d’aleshores, la part industrial és ocupada per empreses de 

diversos sectors i la part residencial ha esdevingut un poble amb personalitat pròpia. 

 
CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la totalitat del bé 
Entorn de protecció BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica 
i paisatgística,   i com a referència de  colònia industrial 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN 

Usos permesos Els que determina el POUM i el PE que desenvolupi el BCIN  
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Denominació               El Viver U.T.M.     X: 440024.0 m - Y: 4656692.5 m 
 

Època                           XVI-XVIII 
Estil                          Arquitectura popular 

Situació       Ctra. BV-5228 (Sant Vicenç de Torelló) 
Referència Cadastral:  
000600700DG45E0001WM  / 000600700DG45E0002EQ           

Tipologia                ARQUITECTÒNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 

Protecció de l’entorn    cap 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               Catàleg de masies i cases rurals fitxa  24 
Conservació    Bona 
DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA 
Façanes   Arrebossades 
Cobertes   Teulada a quatre vessants 
Elements   Arcada façana principal, brancals i llindes de pedra treballats, encintat edifici amb pedra carejada 
Restauracions efectuades  Manteniment façanes i cobertes 

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 118 
Nivell protecció Conservació 

DESCRIPCIÓ 
Masia situada a l'entrada sud del nucli de Sant Vicenç. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i 
golfes i té la coberta a quatre vessants. El frontis es composa simètricament segons tres eixos; a l'eix central hi ha el portal d'arc de mig punt 
adovellat, que queda tapat a la part superior per un balcó de base motllurada i baranes forjades. Aquest té accés per un finestral d'arc pla de 
pedra carejada amb una motllura decorativa a la llinda i una roseta tallada a la part central. Els eixos laterals presenten una finestra d'arc pla 
de pedra carejada amb l'intradós mollurat per pis, una de les quals reprodueix la decoració del finestral central. En una de les finestres de la 
planta baixa hi ha inscrita la data de la darrera restauració. Les golfes s'obren amb tres finestres d'arc pla arrebossat. A les façanes laterals les 
obertures estan distribuïdes de forma aleatòria, si bé es mantenen d'arc pla de pedra carejada a la planta baixa i al pis, i arrebossat a les golfes. 
La façana posterior queda tapada per un cos modern de mateixa alçada i coberta a una vessant. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat. 
La casa queda frontalment tancada per una lliça on s'obre una gran portalada amb llinda de fusta i brancals de pedra. A la part de llevant hi ha 
els annexes agrícoles. Al principi del camí que mena al mas hi ha un viver que s'omple amb l'aigua sobrera de la font i el safareig. El mas es 
troba envoltat per jardins. 

NOTÍCIES 
El llinatge dels Viver està documentat a la zona des de l'any 1190, en motiu de l'establiment d'una vinya feta per Guillem Viver en favor de 
Joan Roca. La seva relació amb diverses cases nobles del país semblen indicar que tingui orígens militars (SOLÀ, 1948: 127). L'any 1353, quan 
la vídua de Bernat del Prat el ven a Gilabert de Sau, salvant el domini que hi exercia el noble Bernat de Cabrera, senyor del Castell i el terme 
de Torelló. Més endavant, Francesc Viver és nomenat l'any 1376 hereu del mas per Bernadí de Cabrera, tot i que mantenint les corresponents 
servituds. Uns anys més tard, vers el 1390, Antoni Vinyes confia la batllia a Francesc Viver de Sant Vicenç, amb dret a la percepció de sis lliures. 
L'any 1407 Francesc i Bernat Viver compren el mas Dosrius, una casa forta documentada a la zona des de l'any 1148, i que va quedar assimilada 
dins la mateixa propietat. L'any 1411, la vídua de Berenguer d'Orís, Blanca, va vendre a Francesc l'honor de Llop dejú, veí del Viver, que la casa 
dels Orís posseïa per la raó de la casa Castellnou. Durant la segona meitat del segle XVI, Segimon Viver viu al Mas Dosrius mentre es construeix 
la casa nova del Viver, construïda per un tal Darnís. Durant la primera meitat del segle XIX, a la finca s'hi va construir un molí, el qual va ser 
enderrocat fa pocs anys. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Francesc Viver. El l linatge dels Viver s'ha perpetuat 
fins als nostres dies com a propietaris del mas. 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos,  obertures, serralleria així 

com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, llindes i brancals de pedra 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de 
l’arquitectura rural popular 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, indicades 

en el Catàleg de masies i cases rurals . 



 

 

 

 

EL  VIVER   118 

393 

Exterior  
Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives 

sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) 
Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta 

Obertures Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra 
Interiors Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats 
Usos permesos Els que determina el POUM 

BIBLIOGRAFIA 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Generalitat de Catalunya. 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gràfiques Marina.Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la 
fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn 
 

 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 

 
AJUNTAMENT DE  
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

 

AQÜEDUCTE DE L’ANÍJOL   119 

    CATÀLEG  DE BÉNS  A PROTEGIR                                                                                     PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL   
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  AQÜEDUCTE DE L’ANÍJOL    119
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Denominació         Aqüeducte  de l’Anijol U.T.M.     .     X= 440372         Y= 4657235 
Època                           XIX 
Estil                     ARQUITECTURA  FUNCIONAL 
                             Contemporani popular 

Situació:  Dreta de la crta. de Torelló a Sant Pere de Torelló BV-5224  
(Sant Vicenç de Torelló)  

Tipologia                ARQUITECTÓNJCA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn    CAP 

 

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               SH  
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÒNICA- INDUSTRIAL 
Elements   Tot el conjunt 
 
CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edifici 
Categoria BPU 
Nº catàleg 119 
Nivell protecció Integral 

DESCRIPCIÓ 
L'estructura actual comprèn almenys dues etapes constructives diferents, que probablement es corresponen a la reconstrucció efectuada després 
de l'aiguat que va emportar-se el molí contigu. La part més antiga està situada al costat de migdia i consta de cinc arcs de mig punt ceràmics que es 
recolzen sobre pilars. El pilar de l'ull central està reforçat amb un esperó fet de carreus. El parament dels murs és de maçoneria i els arcs i la barana 
del primer tauler són ceràmics. En fer-se més alt el pont, es va construir una paret de maçoneria i una barana acabada amb una imbricació ceràmica. 
Al costat de tramuntana hi trobem la part reconstruïda, amb tres arcs escarsers ceràmics de majors dimensions. El parament dels murs en aquest 
tram és de còdols lligats amb morter. La part per on circulava l'aigua es troba aïllada amb formigó. 

NOTÍCIES 
Situada a la dreta de la crta. de Torelló a Sant Pere de Torelló BV-5224 
L'aqüeducte de l'Aníjol està situat al torrent de l'Aníjol, prop de la seva desembocadura al riu Ges. 
L'aqüeducte de l'Aníjol formava part del molí del Mas Andreu, que va endur-se l'aiguat de l'any 1940. Fins aleshores, l'aigua del riu Ges era desviada 
a través d'una resclosa, que avui encara existeix, des d'on es conduïa l'aigua, passant per un rec i per l'aqüeducte, fins al molí del Mas Andreu. Segons 
un testimoni gràfic de principi del segle XX, el molí constava de dos edificis i un cos en forma de torre, situat al costat de l'aqüeducte, des d'on 
probablement es distribuïa l'aigua. En aquest també es constata que l'estructura va ser ampliada posteriorment 

CATALOGACIÓ 
Elements Es protegeix íntegrament el bé 
Entorn de protecció Cap 
Raons  d’incorporació al 
catàleg 

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i 
arquitectònica d’un passat industrial. 

 
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus Obres de manteniment i conservació, consolidació, . 
Exterior Conservar l’entorn 
Usos permesos Els que determina el POUM 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn 
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