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1. INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL 

El present catàleg inclou tots els béns que el Pla recull i destaca com a representatius del 
patrimoni arquitectònic, històric, urbanístic i ambiental del municipi, així com les àrees 
arqueològiques.  

Els béns mobles no són objecte de catàleg urbanístic d’acord amb el contingut de l’article 75.1 
RLUC. D’acord amb aquest precepte, els ítems botànics monumentals o d’interès local no seran 
objecte de catalogació específica al POUM, sense perjudici dels que resultin protegits per 
efectes de la catalogació dels immobles als que pertanyen.  

El Catàleg forma part de la documentació que compon el POUM i la determinació dels béns 
protegits que inclou es fonamenta en el marc legal urbanístic i sectorial: 

A nivell urbanístic, en el Text refós modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, dels que 
destaquem els articles  71, i els articles 75 i 95 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), que reproduïm: 

Article 71 (TRLU) .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 regular aspectes que no són objecte de les normes dels plans d'ordenació urbanística 
municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions. 

Article 75 (RLU). Catàleg de béns protegits 

75.1 El catàleg de béns protegits del pla d'ordenació urbanística municipal determina els béns immobles, 
singulars o de conjunt, que són objecte de protecció per raó de llurs valors arquitectònics, 
arqueològics, geològics o, en general, culturals, d'acord amb el què estableix l'article 95 d'aquest 
Reglament. 

75.2 Si el pla d'ordenació urbanística municipal preveu expressament la formulació d'un pla especial 
urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, el catàleg es pot limitar a enumerar i 
identificar els béns immobles que són objecte de protecció, sens perjudici de l'ampliació del catàleg 
que es pugui produir amb motiu de la formulació i aprovació de l'indicat pla especial.  

Article 95 (RLU). Catàlegs de béns protegits 

95.1 Els catàlegs de béns protegits formen part de la documentació dels plans urbanístics que 
estableixen mesures de protecció de béns immobles, singulars o de conjunt, per raó de llurs 
valors culturals, paisatgístics o ambientals. 

95.2 Els catàlegs de béns protegits identifiquen els béns objecte de protecció, contenen la informació 
física i jurídica necessària en relació amb aquests béns i estableixen el grau de protecció al qual 
estan subjectes i els tipus d'intervencions o actuacions possibles, d'acord amb les determinacions 
establertes pel pla urbanístic del que formin part. Els béns culturals protegits d'acord amb la 
legislació sectorial s'han d'incloure en aquests catàlegs i el grau de protecció previst i la regulació 
de les actuacions permeses sobre aquests béns ha de ser conforme amb la protecció derivada 
d'aquesta legislació. 

A nivell de patrimoni cultural, la seva protecció es fonamenta en la llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català (LPCC), que classifica aquells béns mobles o immobles 
relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, 
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arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic 
mereixen una protecció i una defensa especials per al gaudiment dels ciutadans. Estableix tres 
categories de protecció: els béns culturals d’interès nacional (BCIN), els béns catalogats (BCIL) i la 
resta de béns integrants del patrimoni cultural. També s’han de tenir en consideració el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic que 
té com a objecte establir el desplegament reglamentari de la Llei 9/1993 i el Decret 60/2008, de 
18 de març, pel qual es modifica el Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions 
territorials del patrimoni cultural  

A nivell de patrimoni natural, la legislació de referència és la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 
naturals, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. (àmbit 
estatal), el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), D 328/1992, de 14 de desembre, les 
determinacions de la Xarxa Natura 2000, l’acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es 
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs 
d’importància comunitària (LIC), les determinacions del Departament de Medi ambient i 
sostenibilitat sobre patrimoni geològic i hàbitats i el inventaris de boscos singulars de la CREAF i el 
d’arbres monumentals elaborat per l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Els béns s’han seleccionat a partir d’un primer inventari recopilat, d’una banda, de la recerca 
bibliogràfica i documental en arxius, per obtenir informació històrica, i de l’altre, del treball de 
camp de reconeixement amb visites i reportatge fotogràfic, per obtenir el coneixement 
directe de l’estat actual dels elements i el seu context. 

2. DETERMINACIÓ DELS BÉNS A CONSIDERAR EN EL CATÀLEG 
 

Per a la determinació dels béns que han de formar el present catàleg cal considerar els següents 
aspectes de partida: 

 S’ inclouen béns en qualsevol classe de sòl amb valor singular o de conjunt qualificable com a 
cultural que inclou el valor històric, arquitectònic o arqueològic, així com amb valors 
qualificables com a  paisatgístics, geològics o ambientals que no consten protegits per cap 
altra figura o instrument. 

La inclusió es basa en l’inventari d’elements protegits segons la  Llei  de  Patrimoni, dels que 
consten  dos  Béns culturals d’Interès Nacional (BCIN), que queden recollits pel present 
Catàleg. La resta de béns que presenten els valors abans esmentats s’inclouen al present 
Catàleg com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) i com a Béns de Protecció Urbanística 
(BPU). 

 Com a informació de referència es disposa de les següents fonts: 

- El catàleg de béns del POUM 2007 

- L’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble Arquitectònic i Arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, que recull el catàleg aprovat al 2007.  

- La informació recollida i la facilitada pels serveis tècnics municipals 
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3. SELECCIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

A partir de la informació de referència esmentada abans, han passat a integrar el Catàleg: 

 Els edificis i conjunts susceptibles de protecció BCIN, BCIL o BPU al sòl urbà i al sòl no 
urbanitzable, en base a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPC) del 
Departament de Cultura de la Generalitat.  

 Els elements d’interès natural que cal protegir en forma específica pel seu valor ambiental,  
cultural i paisatgístic, que no consten protegits per cap altre instrument o figura.  

 Els jaciments arqueològics i paleontològics  que cal protegir per existència o expectativa, i la 
concentració de restes d’activitat antròpica d’edificació o no, en base a l’Inventari del 
Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC) del Departament de Cultura de la Generalitat. 

Els edificis el valor dels quals deriva de la tipologia històrica o de construcció tradicional adoptada, 
resten protegits a traves la regulació normativa del sòl urbà, mitjançant els paràmetres de la zona 
a la que pertanyen.  

A tals efectes, la zona de nucli antic defineix les condicions per a la seva rehabilitació o 
substitució, per la parcel·lació del sòl i per la composició de façana i coberta, tot i determinant 
l’aportació d’un recull fotogràfic dels elements històrics a conservar (llindes de pedra o fusta, 
escuts, brancals, elements de forja, etc). 

D’aquesta manera el POUM potencia la renovació de la trama urbana a través d’actuacions de 
tramitació més simplificada  que la que suposa la catalogació, sense perdre valors paisatgístics i 
ambientals propis del nucli de Folgueroles.  

Com a punt de partida s’ha treballat amb el llistat d’elements inclosos al catàleg de béns de 
l’anterior POUM  i de l’Inventari de Patrimoni Cultural, a partir del qual, aplicant els criteris de 
selecció esmentats abans i el treball de camp, s’ha configurat el nou llistat per al present catàleg. 
A continuació es mostra una relació dels béns inclosos a l’Inventari de Patrimoni i la relació amb la 
protecció proposada. Una consideració prèvia sobre l’anterior POUM que contenia un únic catàleg 
per a béns protegits i masies, generant una confusió pel que fa al grau de protecció de les masies, 
ja que totes van ser incloses posteriorment a l’Inventari de Patrimoni Cultural ja que formaven 
part d’un catàleg aprovat, així com algunes granges i edificacions en sòl no urbanitzable sense 
interès arquitectònic. Altrament es realitzava una protecció individualitzada de les llindes i 
elements de pedra del nucli antic, mentre que en el present catàleg es proposa incloure aquests 
elements en una única fitxa, que es complementa amb la protecció derivada de la regulació de la 
zona de nucli antic, que condiciona les actuacions sobre les edificacions amb un aixecament 
fotogràfic i la conservació de tots els elements d’interès històric.  
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Quadre comparatiu identificador Catàleg Patrimoni Gencat – Proposta catalogació POUM 

     

4. CRITERIS DE SELECCIÓ, CLASSIFICACIÓ I CATEGORIES 
 

En la  redacció del Catàleg s’han adoptat els  conceptes bàsics proposats en la  guia 
“Directrius de contingut per als catàlegs de béns i plans especials de protecció” (2013, 
Departament de Territori i Sostenibilitat i Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya), llevat del tractament dels béns arqueològics: 

   Classificació dels tipus de béns: 

- Béns arquitectònics en sòl urbà (A)  
- Béns arquitectònics al sòl no urbanitzable (B) 
- Jaciments arqueològics, paleontològics i restes (J)  
- Elements d’interès natural (N)  

   Categories de béns: 

-   Bé cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

 Són els béns rellevants del patrimoni cultural català, declarats així expressament 
d’acord amb el procediment establert a la legislació sobre patrimoni cultural, inclosos al 
Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional. 

 La Comissió Territorial de Patrimoni Cultural regula les intervencions admeses sobre el bé, 
seguint els criteris establerts a l’art. 35 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català.  

 

Codi Nom Númeració catàleg

948 EL CASTELLET B9

949 TORRE MORGADES B5

22784 LA CODINA B6 - M26

22785 EL GODAYOL - GUDIOL M13

22786 EL POU DE VIDA M25

22787 PUIGSSESLLOSES B1

22788 CAPELLA DE SANT JORDI DE PUIGSSESLLOSES B1

22789 LA ROCA M29

22790 MAS D'EN COLL - MAS DEL COLL M14

22791 EL GELABERT M10

22792 CASA MUSEU VERDAGUER A8

22794 PALOU M5

22796 CASANOVA DE PUIGSESLLOSES - CAN PA NEGRE M2

22798 CASANOVA DELS FRARES M21

22799 ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE FOLGUEROLES A1

22800 MONÒLIT DE LA FONT DEL DESMAI B4

22801 PEDRONET DELS CAIGUTS inclos a A1

22803 ERMITA DE LA DAMUNT B3

22804 POU DE VIDA M25

22805 EL PLA LLIS Desaparegut 

22807 CAN GARBELLS M17

22809 EL PRAT M4

22810 MONUMENT A MOSSÈN CINTO VERDAGUER A4

22813 CASA DACHS - VILLA ESPERANZA A5

22814 CAN TRAMUNTANA M18

22815 L'ARUMÍ M15

22818 LES CODINOIES M28

22819 CAN TORRENTS DEL VI: LLINDA A2

22820 EL RAURELL M23

22821 PUIGSEC M8

22823 TEULERIA D'EN MASCARÓ M24

22824 FÀBRICA NOVA - FÀBRICA DEL MOLÍ M27

34843 LA CASICA. LA CASA DELS AMOS M03

34844 LA TEULERIA DEL RAGUER M6

34845 MAS PALOU M5

34846 MAS FOCS M20

34847 CAN PUIGSEC NOU M9

34848 MAS DE TAMBORÍ M11

34849 CAN VILAMALA Granja sense valor

34850 MOLÍ DE LA CODINA N5

34851 CAN CLOTET
Edificació sense 

interès històric

34852 CAN GARBELLS M17

34853 CASES DEL SEGLE XVII I XVIII LA RICARDERA
Conjunt protegit 

dins la clau R1

34854 FOLGUEROLES 38, 39, 40, 41 No identificats

35378 LA SALA A6

46557 HABITATGE DEL CARRER NOU, 34: LLINDA A9

46558 HABITATGE DEL CARRER MAJOR, 43: LLINDA A9

46559 HABITATGE DEL CARRER MAJOR, 35: LLINDA A9

46560 HABITATGE DEL CARRER MAJOR, 45: LLINDA A9

46561 HABITATGE DEL CARRER SANT JORDI, 7: LLINDA A9

46562 HABITATGE DEL CARRER MAJOR, 42: LLINDA A9

46563 HABITATGE DEL CARRER RAMBLA, 3: LLINDA A9

46564 HABITATGE DEL CARRER MAJOR, 15: LLINDA A9

46565 HABITATGE DE LA PLAÇA DE CAL REI, 52: LLINDA A9

46566 HABITATGE DEL CARRER MAJOR, 5: LLINDA A9

46567 HABITATGE DE LA PLAÇA DE CAL REI, 56: LLINDA A9

46568 HABITATGE DE LA PLAÇA DE CAL REI, 60: LLINDA A9

46569 HABITATGE DEL CARRER DE LA RICARDERA, 15: LLINDA A9

46570 HABITATGE DEL CARRER DE LA RICARDERA, 27: LLINDA A9

46571 HABITATGE DEL CARRER DE LA RICARDERA, 9: LLINDA A9

46572 HABITATGE DEL CARRER DE LA RICARDERA, 32: LLINDA A9

46573 CAL TURU: LLINDA A9

46574 HABITATGE DEL CARRER BELLMUNT, 3: LLINDA A9

46575 HABITATGE DE LA PLAÇA DE CAL REI, 66: LLINDA A9

46576 HABITATGE DEL CARRER MAJOR, 42: RELLOTGE A7

46577 CASA VERDAGUER - AMPLIACIÓ A8

46578 FONT DEL DESMAI B3
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-   Bé cultural d’Interès Local (BCIL) 

 Són els béns que tot i la seva significació i importància, no compleixen les condicions 
pròpies dels béns culturals d’Interès nacional,  però que cal preservar com a 
identificadors del municipi, pel que es proposa la inclusió dins del Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 

 La descatalogació dels elements BCIL, tal i com estableix la Llei 9/93 de 30 de setembre del 
Patrimoni Cultural Català, requerirà la mateixa tramitació que la seva catalogació amb un 
informe favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 

-   Bé de protecció Urbanística (BPU) 

 Són altres béns catalogats per aquest Pla que no estan inclosos a cap de les categories 
anteriors,  i  que  es  considera  que  reuneixen  valors  que  responen  a  un  nivell  suficient 
d'interès cultural i d’identitat pel municipi. 

En el cas del BCIL i BPU és el propi Pla el que estableix el nivell de protecció i regula les 
intervencions admeses sobre el bé i especificitats pels procediments d’intervenció municipal en 
les obres i activitats dels particulars. 

-   Àrees d’expectativa arqueológica (AEA). 

Són llocs  on,  per evidències materials, per antecedents històrics o  per altres indicis 
es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques i espais amb 
concentració de restes d’activitat antròpica, d’edificació o no. 

Per a qualsevol intervenció, cal un informe previ del Servei d'Arqueologia de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural. 

5. NIVELLS DE PROTECCIÓ DELS BÉNS CATALOGATS 

Els nivells de protecció que es determinen a cadascuna de les fitxes dels elements són els 
següents, (aquests nivells de protecció queden recollits a les Normes Urbanístiques del POUM): 

   Nivell 1: Integral 

S’aplica a aquells béns de valor emblemàtic que s’han de conservar íntegrament. 

Segons els criteris de la llei 9/1993, s’aplica a tots els BCIN, jaciments arqueològics i EPA. 

Es protegeix íntegrament la volumetria, l’estructura portant, l’estructura funcional i la 
tipologia (espais interiors, estances amb les seves decoracions, etc.) i les façanes. 

Només són admissibles intervencions de manteniment (o conservació) i restauració. En cas 
d’inestabilitat, es podran realitzar obres de consolidació. Només es podran dur a terme 
reconstruccions en cas de que s’utilitzin parts originals. 

   Nivell 2: Conservació 

S’aplica  a  aquells  béns  lliures  de  modificacions  substancials  que  els  desfigurin  i  que  cal 
preservar globalment. 

Es protegeix la volumetria, estructura general, la composició i elements constitutius de les 
façanes, i  aquells espais interiors que tinguin un interès especial (cancells, vestíbuls, 
sales nobles o altres). 

Les actuacions permeses aniran encaminades al manteniment (o conservació) i restauració i a 
la recuperació dels aspectes que s’hagin vist alterats per tal de recuperar els seus valors. 

En  cas  necessari,  s’admeten  obres  de  consolidació  i  rehabilitacions  que  posin  en  valor  i 
preservin els elements protegits. 
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   Nivell 3: Parcial 

S’aplica als béns amb valor per l’estructura tipològica (reflectida a la composició de façana i 
l’estructura general) i d’altres on interessa preservar i posar en valor elements concrets. 
La concreció dels elements que es protegeixen i les condicions d’intervenció s’especifiquen a 
la fitxa de cada bé. 

 Nivell 4: Protecció ambiental 

S’aplica a béns i/o conjunts, el valor dels quals resideix principalment en la configuració d’un 
paisatge urbà, rural, natural o paisatgístic de notable valor ambiental.  

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 5: Documental 

S’aplica als elements dels quals es vol garantir la permanència de la seva memòria històrica. 

Es permeten totes les intervencions, fins i tot l’enderroc, condicionades a deixar 
constància documental (planimètrica i fotogràfica) de l’estat actual. 

6. REGULACIÓ DEL TIPUS D’INTERVENCIÓ SOBRE ELS BÉNS CATALOGATS 
 

En el present catàleg es consideren les següents formes d’intervenció per a cadascun dels béns 
(aquests tipus d’intervenció queden recollits a les Normes Urbanístiques del POUM): 

1.  Béns i elements arquitectònics (A, B) 

 Manteniment o conservació: Té per objecte mantenir un bé en correctes condicions de 
salubritat, ornat i neteja, sense alterar-ne l’estructura i distribució, ni ocultar o modificar 
els seus valors constructius o morfològics. 

 Consolidació: Té per objecte garantir la pervivència d’un bé tot millorant-ne les seves 
condicions estructurals, constructives o decoratives (quant a elements d’arts aplicades). 

 Restauració: Té per objecte prolongar l’existència d’un bé, restituint-lo íntegrament o en 
alguna de les seves parts a les seves condicions o estat originals. 

Si la lectura històrica del bé així ho justifica, pot incloure actuacions de consolidació i/o 
demolició parcial. 

 Rehabilitació o millora: Té per objecte l’adequació, la millora o l’actualització de les 
condicions d’habitabilitat, accessibilitat, seguretat estructural i energètiques d’un bé, amb 
les mínimes modificacions morfològiques. 

 Inclou conceptes com: millora, modernització, adaptació, remodelació, reforma, 
condicionament, reutilització o reestructuració morfològica, i també: 

- Ampliació: Té per objecte incrementar el volum construït existent d’un bé (en cas de 
que no assoleixi el  màxim admès pel  planejament vigent) garantint que  la  nova 
volumetria sigui compatible amb l’edificació protegida, no l’oculti visualment ni en 
desvirtuï les seves característiques morfològiques. 

- Inclusió: Té per objecte disposar nous elements que permetin l’adequació a les 
normatives vigents (habitabilitat, accessibilitat, seguretat...). 
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- Substitució: Té per objecte l’enderroc d’un bé existent o part del mateix per a construir 
en el sòl que aquest ocupava una nova construcció segons els criteris d’ordenació 
vigents. Ha d’anar precedida d’un expedient documental que reculli de manera 
exhaustiva la informació escrita, gràfica i fotogràfica del bé en qüestió, la finalitat del 
qual és garantir la pervivència de la memòria històrica d’aquest. 

- Eliminació: Té per objecte la supressió d’elements afegits a un bé, com ara cossos 
annexos, volums addicionats, instal·lacions (antenes, dipòsits de fibrociment…). 

 Remodelació: Té per objecte les 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:  Té per objecte la reposició total o parcial d’un bé desaparegut total o 
parcialment, reproduint-lo en el mateix lloc i amb les mateixes característiques 
morfològiques originals en base a la documentació gràfica, fotogràfica o escrita. 

 Desplaçament:  Té  per  objecte  reubicar  un  bé  que  justificadament  (per  motius  
d’interès general) no pot ser mantingut en la seva ubicació original però que, pel seu 
interès, cal conservar (preferentment, a prop de la situació actual). 

 Enderroc: Comporta la desaparició total o parcial del bé. Només és aplicable a BPU per 
raons d’interès general. No s’admet la declaració de ruïna d’un bé com a motiu 
d’enderroc. Ha d’anar precedit d’un  expedient documental que  reculli  de  manera 
exhaustiva la  informació escrita, gràfica i fotogràfica del bé en qüestió, la finalitat del qual 
és garantir la pervivència de la memòria històrica d’aquest. 

2.  Jaciments arqueològics i paleontològics (J) 

Les intervencions arqueològiques i paleontològiques, segons el decret 78/2002, de 5 de març, 
es classifiquen en: 

 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 sondeigs 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 en superfície, en el subsòl o en medis subaquàtics, 
sense remoció de terrenys, amb o sense recollida de materials arqueològics o 
paleontològics, paleontològics, tant si s’hi apliquen mitjans tècnics especialitzats com si no. 

 Controls: són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació d’obres o 
treballs que puguin afectar restes arqueològiques o paleontològiques, incloses les neteges 
de jaciments. 

 Mostreigs: 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. 

 Consolidació, restauració i adequació: són les intervencions que tenen per objecte la 
conservació, el manteniment o l’adequació per a la visita pública dels jaciments 
arqueològics o paleontològics. 
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3. Elements d’interès natural (N) 

Les intervencions sobre els béns 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 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. 

7. LLISTAT DELS BÉNS CATALOGATS        

1. Béns arquitectònics al sòl urbà (A) 

 

 
 
 

  2. Béns arquitectònics al sòl no  urbanitzable (B) 

 
 

 

 

Núm ICP Nom Nivell protecció

A1 22799 Església Santa Maria de Folgueroles BCIL

A2 22819 Can Torrents del vi BPU

A3 22803 Ermita de la Damunt BCIL

A4 22810 Monument Mossèn cinto Verdaguer BCIL

A5 22813 Can Dachs BCIL

A6 35378 La Sala BPU

A7 46576 Rellotge carrer Major BCIL

A8 22792 Casa Verdaguer i ampliació BCIL

A9 varis Llindes de pedra del nucli antic BCIL

Núm ICP Nom Nivel protecció

B1 22788 Capella de Sant Jordi de Puigseslloses BCIL

B2 Dolmen de Puigseslloses BCIL

B3 46578 Font del Desmai BCIL

B4 22800 Monòlit de la font del Desmai BPU

B5 949 Torre Morgades BCIN

B6 22784 La Codina de Folgueroles BCIL

B7 Jardins de la Sala BPU

B8 Firma Verdaguer BPU

B9 948 Poblat del Puig BCIN
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3. Jaciments arqueològics, paleontològics i restes (J) 

 
 

 

4. Elements d’interès natural (N) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Núm. Nom

J01 Jaciment Turó de les Mentides AEA

J02 Dolmen de Puigseslloses AEA

J03 Jaciment de l’Arumí AEA

J04 Poblat del Puig AEA

Núm Nom Nivel protecció

N1 Font de la Sala BPU

N2 Font del Glaç BPU

N3 Font del Rector BPU

N4 Font de la Ricardera BPU

N5 La Bassa del Molí BPU

N6 Font trobada BPU
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1. Béns arquitectònics al sòl urbà (A) 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer  

Referència cadastral: 3634803DG4433S0001GO 

Titularitat: Privada 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: Ec 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 1     

 

DESCRIPCIÓ 
 

      
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
Notícies històriques: 

La primer noticia que es té de l’església i del cementiri data del 967. Fou bastida a mitjans del segle XI ( 1060 ). Al 
segle XIII s’hi afegí un atri que més tard s’adjuntà a la nau. En època barroca es bastí de la façana de ponent al 
mateix temps que s’aixecà la volta i el campanar d’espadanya d’unes dimensions poc freqüents. Fins a la guerra 
de 1936, gaudia d’uns sarcòfags adossats a la façana que eren d’estil gòtic situats sota uns arcosolis. Durant 
aquesta guerra es va destruir també la portalada ja que l’església fou convertida en garatge. Anys més tard es va 
reconstruir sense respectar la tipologia ni el color de la pedra de la resta de l’edifici. Obres que foren dirigides per 
C. Pallàs ( Arquitecte de la Diputació ). Es va perdre també un retaule d’altar obrat vers el 1735 per S. Pujol. Fins a 
l’any 1984 la part de davant de l’església fou ocupada pel fossar que desprès passà a ocupar la part esquerre i 
posterior de l’església i ja al segle XX es suprimí del tot. 

Època de construcció i tipologia: 

Edifici religiós d’estil Romànic-Barroc. Església de nau única, orientada de llevant a ponent. A la capçalera es 
conserva l’absis semicircular amb arquets i lesenes llombardes, decoracions que també es deixaren visible en una 
de les reformes al mur de migdia. A tramuntana sobresurt un cos afegit, conegut per la capella fonda. La façana, 
situada a ponent, presenta un portal adovellat, amb arcs i capitells decorats que s’abriguen sota una mena de 
trenca-aigües de forma triangular i inscrit dins unes arcades semi-circulars. 

L’alçada de la façana, i de la nau són d’un gran alçaria,. S’hi distribueixen tres finestres rectangulars i damunt una 
imposta s’erigeix el campanar d’espadanya, amb decoracions sinuoses culminades per boles de pedra. Està 
construïda amb gresos de les pedreres del municipi i es pot observar una gran diferència de mides entre els 
carreus de la façana, grans i de forma regular i els de l’absis que són lleves de pedra. 

Ús actual: Cultural religiós 

Estat de conservació: Bo 

 Nom element: Església Santa Maria de Folgueroles                                                             A.01 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Rehabilitació/Consolidació/Rehabilitació/Remodelació 
 
 
Dins de la fitxa A01 s’inclouen també elements que forment part de l’església que es classificaven en diferents 
elements a l’anterior catàleg, la pica baptismal a l’interior del temple, el Relleu de Manolo Hugué realitzat sobre la 
façana sud de l’església, i el capitell de la portalada  
 
 

    
Pica baptismal    Relleu Manolo Hugué      Capitell  
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer 6-7 

Referència cadastral: 3634005DG443350001QO 

Titularitat: Privada 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: R1a 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 3 

     
DESCRIPCIÓ 

        
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 

Notícies històriques: 

La documentació d'aquesta antiga casa pairal es conserva des l'any 1651, per bé que els seu orígens deuen ser 
més antics per trobar-se just al costat de la sagrera de l'església parroquial. La genealogia es pot seguir des del 
1651, encapçalada pel matrimoni de Banach i Torrents i Angela Puigsech, el llinatge dels Torrents encara perdura 
i són els actuals propietaris de la casa. El portal duu la data de 1686. 

Època de construcció i tipologia: 

Casa mitgera amb façana orientada a migdia i una eixida a la part de tramuntana destinada a les tasques 
agrícoles. La planta presenta dos portals rectangulars, al damunt del portal principal s'hi obre una balconada amb 
una llinda esculpida i amb la inscripció 1686; aquesta llinda és declarada BCIL. A la part dreta del mateix pis s'hi 
obre una finestra gotitzant, motiu que es repeteix en una altra del segon pis, a sota de la teulada. En aquest indret 
podem observar que en una de les ampliacions de la casa es va sobrealçar la part esquerre de l'edifici, on es 
construí un terrat i unes golfes. És construïda amb pedra, tàpia i arrebossada al damunt.  
 
Ús actual: Residencial.  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Rehabilitació/Consolidació/Remodelació de l’edificació principal.  

 Nom element: Can Torrents del vi  A.02 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Camí al nord del passeig de la Damunt 

Referència cadastral: 000903600DG44C 

Titularitat: Privada 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: Ec 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 1 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

     

Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 

Notícies històriques: 

Les primeres notícies de la capella provenen d’un llegat testamentari que data de 1231 i parla de Santa Maria la 
Superiore. L’historiador Antoni Pladevall ha formulat la hipòtesi que en aquest indret és devia trobar l’antiga 
església parroquial de Folgueroles, la qual al pas dels segles XI i XII es degués reedificar i es situà a 
l’emplaçament actual. És una possibilitat reforçada pel fet que fins l’any 1723, cada diumenge, el rector de 
Folgueroles anava a celebrar-hi una missa. Caldrien però excavacions per a saber si en aquest indret sense que 
aparentment hi hagin habitatges pròxims, un dia s’hi alçà una església parroquial. De totes maneres no queda en 
la capella cap element romànic. Fou reformada al segle XVIII. 

Els Folguerolencs han demostrat sempre una gran devoció a la Verge de la Damunt i Mn. Cinto Verdaguer va 
compondre el seu poema l’Arpa inspirat en aquest indret. 

Època de construcció i tipologia: 

Edifici religiós. Capella situada al nord-est de la població. És de planta de nau única amb la capçalera lleument 
arrodonida. La façana és llisa i el capçer és coronat per una campanar de torre a la base i d’espadanya al cim el 
qual conserva només una campana. Al damunt hi ha una bola de pedra i una veleta. El portal és l’arc de mig punt 
amb un trenca-aigües motllurat que s’apoïa damunt uns pilars rectangulars, al damunt i a la torre s’hi obren dues 
finestres d’esqueixada. A la part esquerre de la nau s’hi adossa una capella. 

L’interior, després de la restauració, és auster. Està construïda amb pedra unida amb morter de calç, la façana és 
arrebossada i les obertures de pedra picada. 

Ús actual: Cultural. Religiós  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació/Rehabilitació/Restauració de l’edificació principal.  

 Nom element: Ermita de la Damunt  A.03 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer 

Referència cadastral: - 

Titularitat: Pública 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: Xc 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 1 

 
       

DESCRIPCIÓ 

       

Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 

Notícies històriques: 

La iniciativa de rendir homenatge al poeta Verdaguer va sorgir de la societat “ Catalunya Vella “ de Vic i la 
inauguració, el 8 de maig de 1908, es va fer coincidir amb els actes del cinquantenari de la restauració dels Jocs 
Florals. La primera pedra es col·locà el 5 d’abril, la pedra fou cedida pel Sr. Casarramona, probablement fou 
extreta de les pedres dels mas Arumí de Folgueroles. Les obres foren pagades per subscripció popular i els 
picapedrers hi treballaren desinteressadament. La inauguració del monument ( també conegut pel pedró ) fou 
solemne, s’encarregà un tren especial per venir des de Barcelona i desprès uns carruatges portaren els convidats 
de Vic cap a Folgueroles, la rebuda fou solemne. 

El disseny de l’obra s’encarregà a l’arquitecte Vigatà Josep Mª Pericas, el qual feia poc que havia acabat la carrera 
i estava molt impregnat de l’estètica Gaudiniana. 

Època de construcció i tipologia: 

Monument erigit al centre de la plaça en homenatge al poeta de Folgueroles Jacint Verdaguer Santaló. S’assenta 
sobre una base piramidal flanquejada per quatre monòlits, piràmide és truncada a una alçada aproximada d’un 
metre i al damunt s’hi assenta un altre cos polièdric, culminat per una mena de pinacle i un rosetó. En aquest cos 
cònic s’hi adossen les imatges de : Sant Francesc, la Mare de Déu, el màrtir Sant Jacint i el Sagrat Cor. A la part 
frontal hi ha diverses inscripcions i un medalló amb el bust del poeta. Està construïda amb pedra de Folgueroles 
d’un color grisós, la part baixa hi ha un jardí protegit per unes reixes de ferro forjat. 

Ús actual: Ornamental  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Manteniment. Consolidació.  

 Nom element: Monument Mossèn Cinto Verdaguer  A.04 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: C. Major 47 

Referència cadastral: 3533401DG4433S 

Titularitat: Pública 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: Ea 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 1 

       

DESCRIPCIÓ 

       

Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
Notícies històriques: 
Edifici residencial d’estil historicista (eclèctic)construït a les acaballes de la passada centúria, l’any 1879, segons 
indica la mateixa construcció. Per construir la casa Dachs s’enderrocaren unes antigues cases de carrer que junt 
amb les seves hortes i les del casal mil·lenari, la Sala, tancaven la plaça per la banda de migdia. Durant la segona 
república s’obrí una via en aquell sector, avui anomenada carrer de l’Atlàntida, i es guanyà espai per la plaça 
enderrocant els murs que tancaven l’horta de la Sala i el jardí de Can Dachs, murs que passada la guerra s’hi 
tornaren a construir però un xic més enretirats. 

L’any 1980 la casa es va veure en perill d’ésser enderrocada per una immobiliària; però part de la gent del poble i 
diverses autoritats relacionades amb el patrimoni, varen poden aturar el projecte, i actualment la casa es troba en 
bon estat de conservació degut a les reformes recents i ha passat a ésser la casa de la vila. Finalment a l’any 2000 
l’Ajuntament va adquirir la finca en propietat 

Època de construcció i tipologia: 
Casa de planta quadrada amb la coberta a quatre vessants i amb una llanterna central. Consta de planta baixa i 
dos pisos. Presenta un portal d’arc rebaixat orientat en vers el nord-est, davant de la qual s’estén un ampli jardí 
que envolta la casa per la banda de migdia, rodejat per un mur de pedra que mort a la paret de nord-oest - en 
aquest sector s’hi obre un altre portal de les mateixes característiques. Al primer pis s’hi obren balcons quadrats i 
al segon unes finestres geminades, d’arc de mig punt, protegides per uns trencaaigües. Les obertures de la 
llanterna, que dóna llum a l’ull de l’escala, són de forma rectangular acabades en forma triangular. Cal remarcar 
que la casa malgrat tenir l’aparença d’edifici aïllat, s’uneix a les cases del carrer pe la banda sud-oest. Està 
construïda amb pedra, arrebossada i estocada al damunt. Amb l’estucat s’hi dibuixen les formes dels maons i el 
nom de la casa “Villa Esperanza“. 

Ús actual: Casa de la vila 

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Manteniment/Consolidació/Rehabilitació/Remodelació  

 Nom element: Can Dachs  A.05 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer nº 1 

Referència cadastral: 3633505DG4433S 

Titularitat: Privada 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: M2 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 2       

DESCRIPCIÓ 

        
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
Notícies històriques: 

És un dels masos més antics, que ja constava al fogatge de 1359, tot i que podria ser que les primeres noticies es 
remuntessin fins l’any 967. La primera noticia que es té de la cada data del 1227 en què el prior de Santa Maria de 
Ripoll en fa donació a favor de Guillem de Girona. L’any 1247 es referma l’establiment amb l’obligació de ben 
conservat les tintes de vi i les sitges de blat. Fou segurament una de les masies que quedà deshabitada amb la 
pesta negra ja que el 1435 el monestir de Ripoll en feia nova donació a Marc Sala. Un successor seu, en Josep 
Sala, fou nomenat capità d’infanteria de la vegueria de Vic l’any 1667 i distingit amb el títol de ciutadà honrat de 
Barcelona. La família Sala meresqué una condecoració de Felip V per unir-se a la causa dels botiflers. Francesc 
Sala i Prats fou nomenat cavaller del Principat de Catalunya per Ferran VI l’any 1794 i fou privilegiat amb l’escut 
d’armes. Com moltes masies benestants de la comarca, la Sala fou reformada i ampliada, destinant a vivenda pels 
amos i l’altra pels masovers, estructura que encara avui es manté. Fins a la guerra de 1936 la masia estava 
envoltada per un ampli mur que abarcava gran part de l’actual Plaça Verdaguer. 

Època de construcció i tipologia: 

Masia de tipus senyorial, de planta rectangular amb la coberta a quatre vessants. Per la part de llevant s’uneix a la 
masoveria. La façana es troba situada a migdia i presenta dos portals rectangulars a la planta, un dels quals es 
sobreposa a una antic arc rebaixat, al primer pis s’hi obren balcons i al segon badius. A la part de ponent es 
distribueixen diverses finestres i una galeria inscrita dins un arc de mig punt a nivell del primer pis. El mur nord 
dóna al carrer conegut per la rambla i a nivell de la planta hi ha petites obertures amb reixes de ferro forjat i amb 
arcades a l’interior. A la part de ponent hi ha un portal que tanca la lliça i els jardins, el qual llueix l’escut d’armes 
de la casa i presenta unes decoracions amb boles de pedra, decoracions Herrerianes que trobem a l’església 
parroquial. A les golfes s’obre una galeria porxada que va de costat a costat de la façana principal. Està construïda 
amb lleves de pedra unides amb morter de calç i alguns sectors arrebossats al damunt. 

Ús actual: Residencial.  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Manteniment/Consolidació/Rehabilitació/Remodelació de l’edificació principal.  

 Nom element: La Sala  A.06 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Carrer Major, 42 

Referència cadastral: 3534712DG4433S 

Titularitat: Privada 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: R1a 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 1  

 

      

DESCRIPCIÓ 

        
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
Notícies històriques: 

No es tenen notícies històriques d’aquesta edificació. 

 

Època de construcció i tipologia: 

Rellotge de sol situat en edificació del casc antic, realitzat amb pedra rossa de Folgueroles. 

Ús actual: Ornamental  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Manteniment/Consolidació.  

 Nom element: Rellotge del carrer Major  A.07 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Carrer Major, 7-9 

Referència cadastral: 3533420DG4433S; 3533421DG4433S 

Titularitat: Pública (municipal) 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: Ec 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 2  

 

      

DESCRIPCIÓ 

            
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
Notícies històriques: 

Casa de cos que per les característiques constructives i del carrer deu datar del segle XVII. Es considerada la 
casa natal del poeta Jacint Verdaguer i fou comprada l’any 1965 per Amics de Verdaguer i l’Ajuntament de 
Folgueroles. A partir d’aquell moment s’hi instal·là un modest museu recollint estris i atuells de l’època del poeta. A 
principis dels anys 80 es feren gestions amb la Generalitat i es va restaurar. 

Època de construcció i tipologia: 

Casa de carrer, entre mitgera, és d’un sol tram i consta de planta baixa, primer pis i golfes. El portal és rectangular, 
a través d’uns graons es dóna accés a l’entrada on s’hi obre una finestra, la part posterior, que mira vers migdia, hi 
ha un recinte cobert per volta de maó ( antic femer ) i una petita eixida. Des de l’entrada, a través de l’escala – 
vista al primer tram – es dóna accés al primer pis on hi ha la cuina i una habitació. A dalt hi ha les golfes el sostre 
de les quals segueix el pendent del teulat. La cuina té una petita eixida amb mur de pedra. Tant a la planta com al 
primer pis hi trobem portals tapiats que antigament comunicaven amb la casa del costat, la nº9. Està construïda 
amb pedra i unida amb morter de fang. 

Ús actual: Cultural.  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Manteniment/Rehabilitació/Consolidació/Remodelació de l’edificació principal.  
 

 Nom element: Casa Verdaguer i ampliació  A.08 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Carrers del nucli antic 

Referència cadastral: - 

Titularitat: Privada 

Règim del sòl: Sòl urbà 

Qualificació urbanística: R1a 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 3  

 

DESCRIPCIÓ 

     

     

     

     

     

     
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 

 
  

 Nom element: Llindes de pedra del nucli antic  A.09 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
Aquesta fitxa inclou diferents llindes, escuts i altres elements de pedra de les façanes del nucli antic. La protecció 
d’aquests elements es complementa amb la regulació normativa de la clau R1a   
 

Habitatge del c. de la Ricardera 32 ‐ llinda 

Habitatge al c. Sant Jordi 7 ‐ llinda 

Habitatge al c. Major 42 ‐ llinda 

Habitatge al c. Major 45 ‐ llinda 

Habitatge de la Pl. de Cal Rei 52 ‐ llinda 

Habitatge de la Pl. de Cal Rei 56 ‐ llinda 

Habitatge de la Pl. de Cal Rei 60 ‐ llinda 

Habitatge de la Pl. de Cal Rei 66 ‐ llinda 

Habitatge del c. de la Ricardera 9 ‐ llinda 

 

Notícies històriques: 

Els habitatges del nucli antic de Folgueroles, construïts entre els segles XVII-XVIII seguint el saber constructiu 
popular, compten amb un nombre important d’elements constructius com són llindes i brancals de pedra amb 
gravats que s’han mantingut fins a l’actualitat. 

Època de construcció i tipologia: 

Dintells situats en edificacions del casc antic, realitzats amb pedra rossa de Folgueroles. Llindes amb escuts, 
inscripcions i dates de construcció. 

Ús actual: Elements estructurals decoratius 

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Manteniment.  
 

Habitatge del c. Bellmunt 3 ‐ llinda 

Habitatge del c. de la Ricardera 27 ‐ llinda 

Habitatge del c. Major 5 ‐ llinda 

Habitatge del c. Major 15 ‐ llinda 

Habitatge del c. Rambla 3 ‐ llinda 

Habitatge del c. Major, 35 ‐ llinda 

Habitatge del c. Major, 43 ‐ llinda 

Habitatge del c. Nou, 34  ‐ llinda 

Habitatge del c. de la Ricardera 15 ‐ llinda 
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2. Béns arquitectònics al sòl no urbanitzable (B) 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Est del terme, damunt el turó de Puigseslloses 

Referència cadastral: 000701200DG44C 

Titularitat: Privada (Bisbat de Vic) 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: Ec 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 1 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

    

Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 
Notícies històriques: 

Fou erigida l’any 1477, i reformada i ampliada l’any 1883. Les formes arquitectòniques són de tipus rural, i el seu 
valor històric rau en que hi va cantar la primera missa Mossèn Cinto Verdaguer a l’any 1870. Al 1836 ho havia fet 
el Beat Francesc Coll, Dominic fundador de la congregació de l’Anunciata. 

Època de construcció i tipologia: 

Edifici religiós. Capella situada a dalt d’un turó de margues blavoses. Presenta una planta de forma rectangular, 
coberta dues vessants, i un petit absis de forma semicircular, però una mica allargada. La façana, orientada a 
migdia, presenta un òcul i un portal amb arc de mig punt. A la part de tramuntana i adossat a la nau hi ha el 
campanar de planta quadrada, flanquejant també l’absis. 

És de remarcar també el dolmen situat i gairebé adossat a la part dreta de la façana, del qual resten encara tres 
lloses dretes i una mig ajaguda. 

Ús actual: Religiós social  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació/Rehabilitació/Restauració. 

 Nom element: Capella de Sant Jordi de Puigseslloses  B.01 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Oest del terme, damunt el turó de Puigseslloses 

Referència cadastral: 000701200DG44C 

Titularitat: Privada (Bisbat de Vic) 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: Ec 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 2 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

  
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 
Notícies històriques: 

Sepulcre megalític situat en un dels turonets de marques de la plana de Vic. Per les mides del sepulcre i les 
troballes arqueològiques que es desenterraren l’any 1922 s’ha pogut saber que es tracta d’un monument força 
evolucionat amb galeria coberta i és una de les mostres més importants de Catalunya. Es tracta d’un enterrament 
col·lectiu, tipologia que es comença a introduir a finals del III mil·lenni i que perdurà fins la meitat del II mil·lenni. La 
seva morfologia espectacular i les seves dimensions són prova d’un treball col·lectiu. Durant les excavacions s’hi 
trobaren vasos campaniformes. 

Mossèn Cinto Verdaguer tenia una devoció especial a la capella de Sant Jordi i va descriure una prosa en la qual 
explicava una llegenda sobre el Dolmen. 

Època de construcció i tipologia: 

Element religiós. Monument megalític situat al mur de migdia de l’ermita de Sant Jordi de Puigseslloses. Està 
format per vuit lloses de pedra, descrivint una base d’uns deu metres de llarg per tres d’ample. Només li resten les 
lloses laterals les quals arriben a tenir uns tres metres dalt. Està construït amb grans lloses de gres de color grisós. 
Aquestes lloses que formaven l’antic monument es troben in situ però han perdut la posició primitiva així com les 
restes arqueològiques que s’hi trobaven enterrades, actualment es troben en el Museu Episcopal de Vic. 

Ús actual: Cultural  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació/Restauració. 

 Nom element: Dolmen de Puigseslloses  B.02 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Oest del terme, a l’antic camí de Vic, sota la Torre Morgades 

Referència cadastral: 08082A00200019 

Titularitat: Privada  

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: N2a 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 2 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

    
 
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 
Notícies històriques: 

Aquesta font, durant el segle XIX, era freqüentada per una colla de poetes entusiastes de la Renaixença. Es troba 
a l’antic camí de Folgueroles a Vic. Allí començaren a celebrar-se les esbartades, font d’inspiració dels joves 
poetes. A part de Mn. Cinto Verdaguer, la font era freqüentada per J. Colell, J. Masferrer, M. Campà, A. d’Espona, 
F. Masferrer, M. Genís, J. Salarich, P. Andreu i Josep Serra i Campdelacreu. 

La font, per tradició popular, era coneguda com la font de Morgades i Verdaguer començà a anomenar-la font del 
Desmai per l’arbre que li feia espona. Actualment n’hi ha un de més petit que hi fou replantat anys més tard. 

Època de construcció i tipologia: 

Font enterrada amb murs de pedra. El seu valor rau més en la importància històrica i cultural de les activitats que 
s’hi realitzaven que en el valor arquitectònic. 

Ús actual: Hidràulic cultural 

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació/Restauració. 

 Nom element: Font del Desmai B.03 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Oest del terme, a l’antic camí de Vic, sota la Torre Morgades 

Referència cadastral: 08082A00200019 

Titularitat: Privada  

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: N2a 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 2 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

       
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 
Notícies històriques: 

Construït a principis de s. XX al costat de la Font del Desmai. El bloc de pedra que pesava prop de 5.000 kg i  que 
fou extreta de la pedrera de “ La granja de Sant Julià de Folgueroles” i es traslladà fins aquest indret fent-li lliscar 
damunt uns corrons. Fou picada per Joan Noguer, esculpida per Pere Puntí i Ramon Torrents fou qui la acolorí i 
daurà. 

Època de construcció i tipologia: 

Monòlit de forma rectangular que s’eleva damunt la font coneguda per la font del desmai. És de pedra i compta 
amb unes dimensions força considerables. La part que mira vers la font hi ha un baix relleu format per unes 
garlandes i una arpa que emmarquen la dedicatòria següent: EN MEMÒRIA DEL ESBART DE VICH 1867-1912, a 
la part superior hi ha una creu grega. Als costats hi ha escuts de Vic i de Catalunya. 

Ús actual: Cultural 

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació/Restauració. 

 Nom element: Monòlit de la Font del Desmai B.04 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Oest del terme, a ponent de la C-25 

Referència cadastral: 08082A00200019 

Titularitat: Privada  

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: N2a 

Categoria de protecció proposada: BCIN Monument històric /  

         854-MH / R-I-51-5475 

Nivell de protecció: 1 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

       
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 

Notícies històriques: 

Aquest mas conserva una de les poques torres de defensa de la comarca, datada vers el segle XV. A pocs metres 
hi ha la font del Desmai, el lloc on el poeta Jacint Verdaguer es reunia amb els seus companys de l'esbart de Vic, 
on cultivaven l'esperit de la Renaixença. Aquesta font era dels mateixos propietaris de la Torre de Morgades i l'any 
1970 fou cedida al patronat d'estudis Ausonencs. 

Època de construcció i tipologia: 

Segle XVI. Torre de defensa quadrada annexa a un mas. Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues 
aigües, amb el carener paral·lel a la façana, orientada a llevant. A la part dreta conserva una torre adossada al 
mas. És coberta a quatre vessants i a sota de la teulada presenta uns arcs construïts amb totxo cuit, que 
possiblement són els antics merlets tapiats. L'interior està gairebé enrunat. El portal d'entrada conserva un escut 
en estat de descomposició on encara es poden endevinar dos lleons. Hi ha un portal exterior que tanca la lliça junt 
amb la masia i les seves dependències. Val a dir que hi ha molts afegitons. Materials constructius: pedra, calç, 
totxo cuit i alguna part de tàpia. 

Ús actual: Habitatge 

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació/Restauració/Rehabilitació d’acord amb la fitxa del catàleg de masies. 

 Nom element: Torre Morgades B.05 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Al nord oest del nucli urbà 

Referència cadastral: 08082A004000240000QG 

Titularitat: Privada  

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: N2a 

Categoria de protecció proposada: BCIL 

Nivell de protecció: 1 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

     

Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 

Notícies històriques: 

La notícia més antiga que es coneix de la casa data del 1337, que fa referència al cens que al mas la Codina 
pagava a San Llorenç del Munt per la bassa del molí de Barberà; Segons els capítols matrimonials que conserven 
els actuals propietaris, aquesta finca fou comprada l'any 1811 per Jaume Bofill de Llerona, més tard fou venuda a 
Josep Mª de la Torre de Tort, i a la segona meitat del segle XIX fou comprada per Pau Oliver, propietari de Les 
Planes de Can Toni Gros, que entregà aquest mas a la seva filla com a dot quan es casà amb un noi de la Rierola 
de Sant Pere de Torelló. Els senyors Rierola són encara els propietaris de la finca.. 

Època de construcció i tipologia: 

Masia de planta quadrada amb la façana orientada a migdia i coberta a quatre aigües. Presenta un gros portal 
dovellat, al centre del qual hi ha un escut amb una granota. La casa conserva boniques finestres de forma 
goticitzant. 

Una característica interessant d'aquesta construcció són les lloses que sobresurten a l'angle dret de la façana i 
una altra a la part posterior oi oposada a aquesta, de forma arrodonida i que antigament devien ubicar unes garites 
destinades a la defensa de la casa. És un típic mas que fou ampliat i reformat als segles XVII i XVIII, tot i que no 
conserva cap llinda que pugui informar-nos de la data de la reforma. Els materials constructius bàsics són la pedra 
i el morter. 

Ús actual: Habitatge 

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació/Rehabilitació/Restauració, d’acord amb la fitxa del catàleg de masies. 

 Nom element: La Codina de Folgueroles  B.06 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Al sud del nucli antic 

Referència cadastral: 08082A00400058 

Titularitat: Privada  

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: V2 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 4 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

     

Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 
Notícies històriques: 

Com moltes masies benestants de la comarca, la Sala fou reformada i ampliada, destinant a vivenda pels amos i 
l’altra pels masovers, estructura que encara avui es manté. Fins a la guerra de 1936 la masia estava envoltada per 
un ampli mur que abarcava gran part de l’actual Plaça Verdaguer. 

En la seva part posterior es situen els jardins de la Sala, obra de caire modernista 

Època de construcció i tipologia: 

Espai de transició entre el sòl urbà i la zona d’hortes del torrent de Folgueroles. Els jardins compten amb un espai 
arranjat amb estil modernista i una zona d’horts. 

Ús actual: Agrícola – cultural social.  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació i Restauració. 

 Nom element: Jardins de la Sala  B.07 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: A l’est del nucli antic,entre la N-141d i el Torrent de Folgueroles  

Referència cadastral: 08082A00500029 

Titularitat: Pública  

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: NP 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 4 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

     

Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 
Notícies històriques: 

En motiu del centenari de la mort del poeta es va fer la correcció de la llera del torrent de Folgueroles, perquè 
dibuixés al seu pas pel pla de la Font Trobada la signatura de Verdaguer. De manera que, en la fluïdesa o en 
l’eixut, el propi nom de la Verdaguer esdevingui un fet geogràfic. 

Època de construcció i tipologia: 

Obra de “land art” contemporani realitzada per l’artista Perejaume al 2002 consistent en desviar la llera del Torrent 
de Folgueroles formant la signatura de Verdaguer i condicionar el seu entorn com a espai lliure.  

Ús actual: Cultural social  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació i Restauració. 

 Nom element: Firma Verdaguer  B.08 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: A l’est del terme municipal  

Referència cadastral: 08082A00600009 

Titularitat: Privada 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: NP 

Categoria de protecció proposada: BCIN 

Nivell de protecció: 4 

 
       
 

DESCRIPCIÓ 

       

Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 
 

Notícies històriques: 

La cronologia del jaciment, al voltant del segle III aC, ha estat confirmada per la troballa, en els nivells fundacionals 
de la fortalesa, de dracmes emporitanes i de divisors com monedes de plata encunyades a Empúries, així com 
monedes d'imitació local, i també ceràmiques de vernís negre fabricades als tallers de Roses. Durant la primera 
fase de vida de l'establiment, l'ocupació fou pràcticament total. A la majoria d'estances s'hi realitzaren activitats 
domèstiques, concretament a l'àmbit 1 es va documentar un petit taller artesanal relacionat amb el treball del ferro. 
També, davant dels àmbits 1, 2 i 3 es va construir un pati empedrat que serviria com a espai comunitari pel grup 
que viu a l'establiment. 

Època de construcció i tipologia: 

El jaciment ibèric està situat en una plataforma allargada, dalt d'un turó amb base de margues eocèniques. El 
conjunt està format per un gran pany de muralla (però que no tanca tota l'amplada de la plataforma), una torre 
atalussada i 10 àmbits adossats a la banda nord-oest. La muralla fa 65 m de llarg i 2'5 m d'amplada màxima i 
presenta en la seva cara est una torre, atalussada de 12 m x 6'5 m, sense cap obertura lateral. Els deu àmbits o 
habitacions són de dimensions regulars amb un promig de 5 m amplada per 6-7 m de profunditat, separades per 
murs de 1'30 m. El tipus de construcció està format per lloses irregulars en paret seca sense cap mitja per unir-les. 

Ús actual: Cultural social  

Estat de conservació: Bo.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Consolidació i Restauració. 

 Nom element: Poblat del Puig  B.09 
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3. Jaciments arqueològics i paleontològics (J) 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Nord-oest del terme municipal, al Pla de Sant Francesc.  

Coordenades UTM: X: 441765.98 Y: 4645325.17 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística:  Clau N2a 

Categoria de protecció proposada: AEA 

Font d’informació: Inventari Patrimoni cultural Gencat 

 

 

DESCRIPCIÓ 
        

   
Font: Patrimoni arqueològic Generalitat 

Descripció: 

Aquest petit turó (amb un diàmetre aproximat de 50 m i amb una alçada sobre el pla que l'envolta d'uns 20 m) se 
situa en la part Est de la Plana de Vic, en les proximitats de la Masia del Palau. En l'actualitat, si bé, en la seva 
vertent Nord i en la part superior del mateix encara hi resta sediment, a tota la resta del turó, l'erosió ha despullat 
les margues que el constitueixen. 

Es va recollir un fragment de ceràmica visiblement erosionat. No es pogué observar cap resta que indiqués la 
posició exacte de la sepultura excavada als anys 20. Aquesta consistia en un sepulcre rectangular (1'76 x 0'49 m) 
construït amb lloses, mancant la llosa que formava la capçalera, vers el costat W. L'excavació de la sepultura posà 
al descobert que en el seu interior encara es conservaven les restes òssies de les extremitats inferiors (fèmurs) 
d'un esquelet. A l'exterior i tocant una de les lloses, a més de restes òssies desordenades, s'hi trobà una 
acumulació de material arqueològic disposat de forma concentrada i desordenada. Aquest conjunt el conformen 
125 fragments de ceràmica feta a mà i 18 fragments de ceràmica a torn. S'han identificat 7 plats tapadores, 
gairebé complets, amb decoració d'acanalats al seu interior. Dues formes de vasos oberts (urnes) amb vores 
exvassades decorats per incisió amb motius d'espina de peix, combinats amb decoració plàstica (cordó imprès). 

Així mateix també es trobaren fragments diversos decorats amb incisions o impressions (motius circulars). J. 
Gudiol parla també, d'una pedra de molí (mola) plana, actualment no localitzable. 

Context: 

Explotació agropecuària / Turó constituït de margues amb la part superior recoberta de sediment no cultivat. Les 
vertents mostren ja la marga. Tot el pla que l'envolta està cultivat. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Àrea d’expectativa arqueològica. Qualsevol intervenció en el subsòl requerirà la 
realització de 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. Es protegeix un radi de 100 metres. 

                               Nom element: Turó de les Mentides                      J.01 

35



R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de béns a protegir 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Situació: Oest del terme municipal, al turó de Puigseslloses.  

Coordenades UTM: X: 441789.15 Y: 4644415.47 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística:  Clau Ec 

Categoria de protecció proposada: AEA 

Font d’informació: Inventari Patrimoni cultural Gencat 

 

DESCRIPCIÓ 
        

   
Font: Patrimoni arqueològic Generalitat 

Descripció: 

El jaciment està situat al costat de l'ermita de Sant Jordi, dalt d'un turó amb afloracions de margues típiques. Es tracta 
d'una gran galeria catalana coberta per parets paral·leles i que es tanca cap a l'entrada amb una llargada total de 9 per 
3,5 m d'amplada màxima i una altura de 2,5 m. S'orienta de nord a sud i està composta per 8 grans lloses, tres al costat 
oest i 4 a l'est i una gran llosa al sector nord, que tanca els sepulcres per la capçalera, avui dia força desplomada. 
Actualment no existeix cap resta de la coberta. Segons les descripcions de J. Gudiol, sembla que les grans lloses 
reposaven dins de fonaments realitzats a les marques. Del túmul no se'n conserva cap part i segurament ja hauria 
desaparegut durant la construcció de l'església (J. Gudiol). 

A més d'això, cap de les excavacions realitzades ha donat una informació amplia i detallada dels materials arqueològics 
que contenia. El material ceràmics més característics que s'han trobat corresponen a 5 vasos amb decoració d'estil 
campaniforme pirinenc, fragments llisos amb formes tendents a casquets esfèrics, troncocònics, etc. així com carenes 
marcades. En sílex, han aparegut sagetes en forma de "fulla de llorer" i amb aletes i peduncle, així com ascles amb i 
sense retoc. Aparegueren també dos petits fragments de metall. Pel que fa als objectes d'ornament, cal destacar el 
fragment d'una placa de pissarra amb una doble perforació circular i diferents tipus de denes de collaret perforades, en 
calaita, pecten i en os. No se sap amb seguretat la quantitat d'enterraments que contenia el sepulcre, malgrat que se 
n'extragué gran nombre d'ossos, sobretot fragments de crani, ossos llargs i peces dentàries. Apart del material típic del 
moment més antic del sepulcre, aparegueren també ceràmiques atribuïbles a horitzons del Bronze mig i final, romà i 
medieval, així com monedes de Joan II, Felip IV i ceràmiques del s. XVIII. Malgrat que encara resten dempeus les grans 
lloses laterals i de capçalera, aquesta darrera ja una mica desplomada cap al centre del sepulcre, la seva degradació és 
constant, tant degut al trencament constant de les grans lloses, de poca consistència, per l'acció natural i antròpica, com 
per l'erosió interior i exterior que afecten el sòl i fan rebaixar la seva cimentació. 

Context: 

Terreny erm / Dalt d'un turó, típic de la plana, format de margues i voltat de conreus diversos. Al costat hi ha l'ermita de 
Sant Jordi. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Àrea d’expectativa arqueològica. Qualsevol intervenció en el subsòl requerirà la realització 
de 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. Es protegeix un radi de 100 metres. 

                               Nom element: Dolmen de Puigseslloses                      J.02 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Oest del terme municipal, a prop de Ca l’Arumí.  

Coordenades UTM: X: 445085,56 Y: 4642662,59 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: N3 

Categoria de protecció proposada: AEA 

Font d’informació: Inventari Patrimoni cultural Gencat 

 

 

DESCRIPCIÓ 
        
 

Descripció: 

Tipus de jaciment: Marí 

Cronologia: Cenozoic Terciari Paleogen Eocè Mitjà Lutecià (03-01-01-02-02-01) 

Descripció: 

El jaciment es troba en les margues blaves típiques de la Conca de Vic. 

Associació faunística: 

 Retropluma eocenica folgarolensis 

 Schizaster leymerici 

 Coleopleurus coronallis 

 Spondylus biffrons 

 Colneptunus hungaricusEs  

 

Context: 

Situat a les rodalies de Can Arumí (Folgueroles) 

 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Àrea d’expectativa arqueològica. Qualsevol intervenció en el subsòl requerirà la 
realització de 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. Es protegeix un radi de 100 metres. 

                               Nom element: Jaciment de l’Arumí                      J.03 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Est del terme municipal, a la zona del Puig Castellet 

Coordenades UTM: X: 445831.05 Y: 4642436.01 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Qualificació urbanística: N3 

Categoria de protecció proposada: AEA (BCIN) 

Font d’informació: Inventari Patrimoni cultural Gencat 

 

 

DESCRIPCIÓ 
        

     
Font: Patrimoni arqueològic Generalitat 

Descripció: 

El jaciment ibèric està situat en una plataforma allargada, dalt d'un turó amb base de margues eocèniques. El 
conjunt està format per un gran pany de muralla (però que no tanca tota l'amplada de la plataforma), una torre 
atalussada i 10 àmbits adossats a la banda nord-oest. La muralla fa 65 m de llarg i 2'5 m d'amplada màxima i 
presenta en la seva cara est una torre, atalussada de 12 m x 6'5 m, sense cap obertura lateral. Els deu àmbits o 
habitacions són de dimensions regulars amb un promig de 5 m amplada per 6-7 m de profunditat, separades per 
murs de 1'30 m. El tipus de construcció està format per lloses irregulars en paret seca sense cap mitja per unir-les. 

L'arqueòloga que les va excavar informa de la presència de dos nivells diferenciats, almenys en algunes cambres. 
Un primer nivell, amb terres compactes, groguenques en que aparegueren amb ceràmiques de vernís negre, 
olletes fetes a mà amb fons plans, ceràmica a torn de color gris, vores planes de tipus kalathos etc. En el segon 
nivell, també de terres compactes i groguenques amb grans taques vermelloses i restes de carbons donada la 
presència de llars, presenta ceràmica totalment feta a mà, d'entre la que desapareix la del tipus campaniana i 
decoracions fetes amb cordons i incisions. Cal destacar restes importants de fauna, de les que destaca el bou, la 
cabra, l'ovella, el conill i en menys proporció el porc. En les excavacions realitzades pel Museu de Vic els anys 60, 
es recuperà de les cambres núm 4-5 algunes joies, una de tipus "amorcillado" i una fíbula amb incrustacions de 
coral i bronze, així com diverses monedes. També cal ressaltar que el Sr. Martí Cassany de Vic, informà de la 
presència de un crani infantil en l'habitació núm. 4 (inèdit). La segona etapa d'intervenció arqueològica al jaciment 
comença l'any 1982 amb l'inici d'un seguit de campanyes d'excavació sistemàtica per part de la Universitat de  
Barcelona, i que va durà fins al 1992. El jaciment es conserva gràcies a les grans mides de la seva muralla i a que 
és molt difícil accedir-hi, si bé les habitacions són la diana dels buscadors de metalls i sovint sofreix excavacions 
clandestines. 

La cronologia del jaciment, al voltant del segle III aC, ha estat confirmada per la troballa, en els nivells fundacionals 
de la fortalesa, de dracmes emporitanes i de divisors com monedes de plata encunyades a Empúries, així com 
monedes d'imitació local, i també ceràmiques de vernís negre fabricades als tallers de Roses. 

Durant la primera fase de vida de l'establiment, l'ocupació fou pràcticament total. A la majoria d'estances s'hi 
realitzaren activitats domèstiques, concretament a l'àmbit 1 es va documentar un petit taller artesanal relacionat 
amb el treball del ferro. També, davant dels àmbits 1, 2 i 3 es va construir un pati empedrat que serviria com a 
espai comunitari pel grup que viu a l'establiment. 

                               Nom element: Poblat del Puig                      J.04 
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Durant la segona fase d'ocupació de l'assentament es va produir un progressiu abandonament i reducció de l'espai 
ocupat amb l'abandonament d'alguns àmbits de la fortalesa. 

El tret més sorprenent de l'assentament ibèric del Casol de Puigcastellet és el contrast entre la gran entitat  tercer 
quart del s. III aC, fins a la darreria del segle III aC o inicis del segle II aC. Per tant, la fortalesa només estaria 
ocupada uns 50 anys, segons indiquen els estudis faunístics sobre les generacions d'animals criats a 
l'assentament. 

La fortalesa del Casol cal relacionar-la amb el territori del poble iber de l'Ausetània, organitzat de forma complexa i 
amb un poder polític de tipus civitas, amb una encunyació de moneda pròpia (ausesken). L'abandonament de 
l'assentament cal relacionar-ho amb les transformacions que comportà l'ocupació militar romana. 

Context: 

Terreny erm / Dalt d'un turó, en zona de bosc d'alzines i pins. Al peu del turó hi ha les masies "El Coll" i "L'Arumi" 
per on s'hi accedeix. 
 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Àrea d’expectativa arqueològica. Qualsevol intervenció en el subsòl requerirà la 
realització de 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. Es protegeix un radi de 100 metres. 
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4. Elements d’interès naturals (N) 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Carrer Font de la Sala.  

Règim del sòl: Sòl urbà 

Titularitat: Pública 

Qualificació urbanística:  Ee 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Font d’informació: Inventari Patrimoni cultural Gencat 

Nivell de protecció: 4 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 
        

   
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 

Descripció: 

Font que es troba sota el nivell del carrer, construïda amb pedra, l’accés a aquesta es fa mitjançant una escala de 
lloses de pedra. 

 

Context: 

Es troba situada al carrer de la Font de Sala, al costat del Pavelló Municipal. 

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Conservació. Manteniment. Obres d’accessibilitat. 

                               Nom element: Font de la Sala                     N.01 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Plaça de la Font del Glaç, al carrer de l’Esbart de Vic.  

Règim del sòl: Sòl urbà 

Titularitat: Pública 

Qualificació urbanística:  V1 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 4 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 
        

   
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 

 

Descripció: 

La font del glaç antigament estava ubicada en una zona d’horts, el que ara son els horts de la sala arribaven per 
davant de la Font del Glaç, fins a la Font del Rector. En un principi no era la Font del Glaç sinó POU DE GLAÇ. 
Amb la seva construcció de pedra en forma de cova, a l’hivern es glaçava i es feia servir com a nevera. L'antiga 
nevera desprès es va convertir en la font que ara podem contemplar. 

Està construïda amb volta de canó de totxo ceràmic, la part exterior de la font és de pedra i l’accés a aquesta de 
lloses de pedra. 

Context: 

Es troba situada en un espai lliure ben arranjat amb taules i bancs de pedra, plàtans per fer ombra i espai per 
jugar.  

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Conservació. Segons normes urbanístiques de la clau de zona. 

                               Nom element: Font del Glaç                     N.02 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Plaça del Rector.  

Règim del sòl: Sòl urbà 

Titularitat: Pública 

Qualificació urbanística:  V1 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 4 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 
        

   

   
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 

Descripció: 

Aquesta font es troba lleugerament sota el nivell del carrer, s’hi accedeix per unes escales de lloses de pedra. Tot 
el conjunt té un revestiment de pedra.. 

Context: 

Es troba situada a la plaça d’entrada al poble, just on es bifurquen els principal carrers de Folgueroles, com són el 
carrer Major, l’Avinguda dels Poetes Catalans o l’Avinguda Atlàntida. 

 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Conservació. Segons normes urbanístiques de la clau de zona. 

                               Nom element: Font del Rector                     N.03 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Passatge Font de la Ricardera  

Règim del sòl: Sòl urbà 

Titularitat: Pública 

Qualificació urbanística:  V2 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 4 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 
        

   

 
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 

Descripció: 

Molt antiga, restaurada el 1961. Actualment no és potable, tot i que hi ha gent que en continua bevent, i no es 
formen les interminables cues. Aquesta font no se sap que s'hagi assecat mai, si més no, no se'n té record. Alguns 
anys enrere els pagesos, fins i tot els de Gurb, venien a buscar aigua en temps de grans secades. Asseguren que 
l'aigua d'aquesta font ve del Montseny, ja que una vegada va sortir del broc una fulla de faig.  

Context: 

Es troba, com moltes de les fonts de Folgueroles, al costat mateix del torrent. La situació, les taules i bancs, els 
arbres i els boixos la fan un lloc ideal per refrescar-se de la calor de l'estiu. 

 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Conservació. Segons normes urbanístiques de la clau de zona. 

                               Nom element: Font de la Ricardera                     N.04 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: Nord oest del nucli, carrer de Montserrat 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Titularitat: Privada 

Qualificació urbanística:  H 

Categoria de protecció proposada: BPU 

Nivell de protecció: 4 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 
        

     

 
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 

 

Descripció: 

Correspon a l’antiga bassa que proveïa de força hidràulica a la roda que movia el molí. Actualment només resta la 
bassa i part de l’edificació del Molí. Te una planta el·lipsoide irregular , protegida amb una tanca metàl·lica en la 
major part del seu perímetre.  

Context: 

Entre la Ricardera i el Torrent de Folgueroles 

 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Conservació. Segons normes urbanístiques de la clau de zona. 

                               Nom element: La bassa del Molí                     N.05 
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IDENTIFICACIÓ 

Situació: A l’est del nucli urbà 

Règim del sòl: Sòl no urbanitzable 

Titularitat: Pública 

Qualificació urbanística:  NP 

Categoria de protecció proposada: BPU  

Nivell de protecció: 4 

 

 

 

DESCRIPCIÓ 
        

     
Font: Elaboració pròpia, Inventari Patrimoni Gencat i catàleg POUM 2007. 
 

Descripció: 

La Font trobada és una de les gran fonts de Folgueroles que fins fa pocs anys era de raig molt generós i, 
actualment baixa seca moltes vegades. El broc antic era una boixa de roda de carro. Ara és possible veure aigua 
potable mitjançant un broc suplementari connectat a la xarxa general d’aigua. Cada any s’hi celebra la tornaboda 
de la festa major de Folgueroles. 

Context: 

La font forma un espai comunitari amb un petit parc de caire modernista. 
 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ  

Condicions d’intervenció: Conservació. Segons normes urbanístiques de la clau de zona. 

                               Nom element: La Font Trobada                     N.06 
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