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A. Prefaci
El Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental
del municipi de Vilobí d’Onyar és una peça en una construcció futura més àmplia, el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, un instrument cridat a esdevenir l’eina d’ordenació
integral del municipi per als pròxims anys.
Retrospectivament, els plans urbanístics actuals són el resultat de l’acumulació
del coneixement que la ciència urbanística ha adquirit els darrers cent cinquanta anys.
A casa nostra, des de que Ildefons Cerdà va publicar la Teoría general de la urbanización,
el 1867, la disciplina ha protagonitzat un recorregut notable. Barcelona ha estat, potser,
la seva construcció més sòlida. Horacio Capel ha definit l’aportació urbanística de
Cerdà de moderna, perquè «expressa l’acceptació que la societat pot millorar i superarse, sempre respecte d’un estadi anterior que es considera de menor perfecció».
Tanmateix, hom pot apreciar que una consideració tan positiva amaga la contradicció
entre una ciència que persegueix la modernitat i l’evidència que, la ciutat, la vila i
qualsevol assentament humà, resulten una suma de tradicions que vénen d’antic. El
que cal fer amb aquest dipòsit de tècniques i coneixements, per avançar sense perdre
un llençol a cada bugada, és una qüestió de gran complexitat.
És possible que hi hagi els que contemplaran el Pla especial i catàleg, només, com
una limitació afegida al legítim dret de propietat. Aquests, potser, el consideraran una
nosa des de l’òptica que a la vella vila li calen dreceres per als automòbils, perspectives
àmplies per als vianants, en definitiva, que es faci cau i net de cases antigues i carrers
estrets. L’urbanisme no està lliure de pecats: quan va tocar refer París, Haussmann va
fer caure mitja ciutat per tal de poder fer-la de nou. Però no van faltar els que van
advertir les conseqüències espúries de la manera de fer del prefecte de Napoleó III.
Émile Zola, a La curée, va descriure aquest urbanisme despietat i l’especulació que en
va resultar. El fotògraf Eugène Atget va haver de córrer per fixar la ciutat —un Món—
que desapareixia al seu davant. Certament, si el legislador actual es deixés guiar per
unes premisses semblants —que ja ho va fer amb la barroera aplicació de les primeres
lleis locals del sòl— resultaria profundament injust amb els homes i les dones que ens
han precedit. Persones que en una comunitat petita com Vilobí d’Onyar encara
mantenen llaços de sang amb els que viuen a les cases i les masies que, aquelles, van
construir.
Per aquest motiu, perquè les problemàtiques generals no són alienes en una
petita comunitat rural, la revista Tosquija va aglutinar, fa a la vora de trenta anys, els que
percebien la necessitat de signar un pacte amb el passat. Ho van fer en un moment en
què, especialment, no faltaven les veus que en nom de la modernitat feien creure que
la conservació, la rehabilitació o la restauració eren actituds que no tenien cabuda al
municipi i que el futur passava per fer com Haussmann a Paris: desfer-se del que era
antic, fer-ho anar a terra. Des d’una bel·ligerància cívica o acadèmica, segons el cas,
Dora Santamaria, Josep Pujol, Lluís Ball-llosera, Joaquim Puigvert Pastells, Elvis
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Mallorquí o Josep M. Marquès, entre d’altres, van escampar el missatge —escrit i també
gràfic: la fotografia sempre tan important!— que calia salvaguardar el patrimoni
arquitectònic de la vila. El 2004 escrivien a Tosquija: «Darrerament hi ha una sensació
molt forta que els anys que vénen al nostre municipi afrontarem canvis molt seriosos
[...] tenim alguns edificis amb més valor arquitectònic del que ens pensem i, per tant,
potser caldria plantejar-nos si els volem conservar o no». Un missatge, transmès en
recerques i escrits, que, cal remarcar, formen el gruix de la informació que contenen
les fitxes de l’Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya, que el Departament de
Cultura va dur a terme a partir dels anys noranta del segle XX als municipis de
Catalunya i, també, a Vilobí d’Onyar. No hi ha gaires pobles de l’entitat de Vilobí que
hagin dut a terme una tasca semblant. Sense tot aquest coneixement previ el document
que tenen a les mans no hauria estat possible. L’aprovació del Pla especial i catàleg, doncs,
no suposarà sinó la institucionalització d’un corrent conservacionista que fa temps que
s’ha instal·lat en el sentiment general de la població. Plenament, el legitima.

Vilobí d’Onyar, desembre 2020
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1. Memòria
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1. Síntesi històrica
Vilobí d’Onyar es troba al bell mig de la Plana selvatana. Si en diem Plana és
perquè en una altra banda hi ha muntanya, i també mar. Malgrat tot, la Selva és un país
sense estridències. Josep Pla, a la Guia de Catalunya, el descrivia així: «És un paisatge
clar sense ésser brillant, dolç sense ésser apagat, inefable sense ésser deliqüescent. És
un paisatge per a viure-hi tranquil·lament, per a estar-hi. [...] Des del punt de vista del
paisatge, aquesta és una de les terres més fines de Catalunya».
Segurament, quan pensem en Vilobí d’Onyar, automàticament, se’ns hi ajusten
els adjectius de l’escriptor empordanès. No pot ser d’altra manera. La seva situació li
confereix grans avantatges. Ha estat així des de temps immemorials. El terme ha estat
ocupat pels humans des de la més remota antiguitat. Els testimonis lítics hi són
especialment rellevants. Durant el paleolític, grups d’humans ocupaven un territori
benèvol per a la cacera i la recol·lecció. Des d’uns turons suaus controlaven la plana i
els cursos d’aigua. Era, decididament, el que necessitaven per a la supervivència. De la
seva activitat, al Vilobí actual, se’n conserven les proves: el jaciment d’Avellaners,
estudiat per Rafael Mora, és l’únic a la comarca que ha pogut ser identificat amb
precisió. Contràriament, no ens resta cap testimoni d’ocupacions ulteriors: del pas dels
ramaders i agricultors neolítics no n’hem obtingut cap prova. Les evidències de
poblament es recuperen a Can Feixes, on han estat localitzades restes de l’Edat del
Bronze. La romanització es fa present en la més que probable existència d’una vila a
Can Boades (casal conegut, a més, per haver-hi vist néixer Bernat Boades, el 1410, i
perquè, el 1624, Serrallonga en va segrestar l’hereu). A principis dels anys noranta del
segle XX, Jordi Turon va fer les primeres troballes arqueològiques, seguides de les
recerques d’Albert Guevara, que han permès establir un marc cronològic que abasta
des del segle I a.C. al VI d.C. Però Can Boades i els seus entorns encara esperen una
exhaustiva excavació arqueològica per conèixer millor l’abast de la colonització romana
a les faldes del volcà de la Crosa.
El terme municipal de Vilobí és ric en sitges. Quan cal remenar la terra, per
obres d’interès general, hi apareixen. Mostren de manera inequívoca l’aprofitament
agrícola de la plana. Especialment remarcables són les que es van trobar a Can Serra,
amb motiu de la construcció del TGV. Antoni Rojas les ha estudiades. Hi documenta
dos períodes clars d’activitat. El primer, durant l’època ibèrica. El segon, durant l’alta
edat mitjana. L’arqueòleg conclou que les troballes al camp de sitges «deixen testimoni
de la llarga presència de l’activitat humana al territori de Vilobí d’Onyar i la gran
tradició de l’activitat agrícola al llarg del temps». Així doncs, la presència de l’home és
un fet constant, consumat i resilient. El pas de la prehistòria a la història té un fil
conductor en el treball de la terra. Una terra que devia ser disputada. Potser és per
aquest motiu que Vilobí té un castell. I no és com d’altres: no és roquer, sinó que és al
bell mig de la plana, construït amb pedra tosca del volcà de la Crosa. De ben segur que
mai no va viure cap gesta militar destacable, però la seva existència, documentada des
del segle XII, testimonia un sistema de relacions socials i d’interaccions amb el paisatge
de llarga durada i de gran impacte, fins a l’extrem que la fesomia del terme municipal
no s’entendria sense aquesta baula decisiva. La fixació dels homes a la terra, les masies
disperses, la pràctica desaparició del bosc en favor de l’aprofitament agrícola i ramader
i uns nuclis de població, que fins ben entrat el segle XX no han agafat embranzida,
posen de manifest la importància del període històric en el qual s’emmarca la presència
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i el domini del castell. Un període llarg, notable. De vegades pròsper, però també
convuls i miserable, com ho proven els trastorns socials relacionats amb la Guerra de
Remences, al segle XV, i que per a Vilobí ha estudiat Josep M. Marquès. Un terme en
el qual hi havia un nombre important d’homes als quals el comte de Pallars, enviat per
apaivagar els revoltats, havia hagut de penjar. En aquest context sorgeix la figura del
pagès Pere Antoni, “un dels escassos personatges nascuts a Vilobí que han arribat a la
notorietat històrica», sentenciava Marquès. Un afer, el dels remences, de caire general
que es resolgué, no sense dificultats, amb la Sentència Arbitral de Guadalupe (1486).

Fotografia: Joaquim Puigvert Pastells

Hem vist que a Vilobí hi havia un castell, amb totes les seves conseqüències.
Però també una església. Castell i església han anat sempre indissolublement units. No
es tracta només del símbol, sinó d’una realitat física que hom podia tocar i observar.
La capella romànica del castell perviurà fins el segle XVIII, quan serà substituïda per
l’esplendorós temple parroquial amb el seu remarcable campanar. Com escriu Josep
Pujol, «en un panorama de finestrals escapçats i balustrades que dissimulen un
acabament sobtat, els dos pisos complets, la bola de pedra i l’agulla que coronen el
campanar de Vilobí d’Onyar suposen l’excepció a tenir en compte». No hi fa res que
els vilobinencs s’hi estiguessin cent anys per aixecar-lo del tot (1759-1858), perquè pel
mig hi va haver la Guerra del Francès, un llarg plet i grans dificultats econòmiques. Al
capdavall, com va voler reflectir el rector, «en lo any de mil vuit-cents cincuanta-vuit
se colocà la cornisa del frontis de la Yglesia y pintà aquesta, se col·locaren los gerros
de pedra, y tot costà diner metàlich cuatre-mil rals fent los pagesos las traginas y de
manobres la majort part dels parroquians. Alguns n’i hagué que ni s’oferiren per
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treballar-hi, ni tampoch donaren què se ho valgués per mantenir als pobres que se
oferiren per fer-hi algun jornal. De què dono fe Sebastià Cruz, rector.»1
El mateix any en què s’acabà el campanar, el marquès de Solterra, senyor del
castell, va decidir que Vilobí havia de créixer. Un creixement que, òbviament, li hauria
de produir algun diner. No va ser el primer de pensar-ho, però sí el que s’hi va posar
amb més empenta. Amb la voluntat d’assolir la finalitat, va contractar l’agrimensor
Francesc Barnoya perquè planifiqués un «Ensanche» als terrenys que posseïa a la
coromina del castell. Llavors, el nucli urbà de Vilobí era d’unes dimensions molt
reduïdes. El gruix de la població vivia en cases disseminades, més el llogarret de Salitja.
Del gairebé miler d’habitants comptats a finals del segle XVIII, amb prou feines un
centenar ocupaven la vintena de cases que s’aglomeraven en l’anomenat «arrabal de la
iglesia». Joaquim Maria Puigvert considera que la iniciativa de Solterra no és sinó «la
traducció arquitectònica d’unes mutacions socials, econòmiques i polítiques dins una
comunitat pagesa que va veure com s’engrandia i diversificava el seu sector menestral,
com s’obria a la petita burgesia rural (metge, farmacèutic, comerciant, mestre), així com
la manera en què penetraven dues institucions sobrevingudes de mans de l’Estat:
l’escola i la Guàrdia Civil.»
Si seguim el criteri de l’historiador hem de considerar que l’«Ensanche»
representa una frontissa sobre la qual basculen canvis de gran abast, malgrat tinguin
lloc en un escenari local, de reduïdes dimensions, com era Vilobí. El moviment de
llarga durada que provenia dels temps de la fundació del castell i, ves a saber si de més
enllà, prendrà un camí diferent a partir d’aleshores.
La consolidació de l’estat liberal i la transformació de les estructures de
l’administració propiciarà un seguit de mutacions que, finalment, també arribaran a
Vilobí. Des del 1851 comptarà amb un ajuntament, la qual cosa simbolitzarà el trànsit
de la parròquia al municipi. Les necessitats de la incipient administració local dissoldran
les estructures de l’Antic règim i intensificaran la vinculació de les viles amb la ciutat
de Girona, la qual cosa la facilitarà la construcció d’una xarxa provincial de carreteres.
Així, el 1914 la nova carretera de Girona a Santa Coloma de Farners travessarà Sant
Dalmai (que havia estat incorporat al terme municipal el 1905). L’electricitat va arribar
el 1925 (la ciutat de Girona havia estat pionera, el 1886, a instal·lar una xarxa completa
de corrent altern per a l’enllumenat públic dels carrers, la qual cosa ens permet entendre
la distància a la qual, malgrat tot, se situava la capital dels pobles que l’envoltaven). El
telèfon encara trigaria més. De fet, a l’inventari que fa la Mancomunitat de Catalunya,
el 1923, no es comptabilitza cap abonat a Vilobí.
La creació del Ministeri d’Instrucció Pública el 1900 va tenir conseqüències
decisives i també, òbviament, al municipi perquè, des del 1922, es va comptar amb una
escola de factura moderna, obra de Jeroni Martorell, un casal que posava fi a una llarga
etapa en què l’escola de nens i nenes s’ubicava en edificis de lloguer o en alguna
dependència del vell casal del Comú, i amb una mancança clamorosa d’espai. Val a dir
que, llavors, a Vilobí, la taxa d’analfabetisme assolia la xifra del 71,1 % en una població
que havia passat dels 1103 habitants, el 1900, a 1680, el 1920. El 1940 la taxa
d’analfabetisme s’havia reduït al 17,75%, la qual cosa parla del gran esforç
alfabetitzador de l’època, potser, el més gran element transformador del segle XX.
1

Diversos autors. 2006. Vilobí d’Onyar, art i societat. Vilobí d’Onyar-Ajuntament de Vilobí
d’Onyar
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En aquest context l’adveniment de la República va produir un impacte notable,
sobretot, per la polarització que va tenir lloc en el si de les petites societats rurals. Les
tensions que s’havien acumulat durant les transformacions dels anys precedents es van
alliberar de la manera més salvatge possible en la Guerra Civil. Dora Santamaria ha
recordat, des de la revista Tosquija, els noms i cognoms dels vilobinencs que van morir
a causa de la contesa. El que va venir després va ser, segons escriu Santamaria, el
resultat «d’una victòria dels uns sobre els altres».

Fotografia: Joaquim Puigvert Pastells

Les transformacions, però, no tenien aturador i, fonamentalment, anaven en la
direcció de dissoldre les societats agràries de les quals, com hem vist, Vilobí conserva
testimonis de temps immemorials, alguns dels quals són l’objecte d’aquest Pla especial i
catàleg. Altra vegada Dora Santamaria, que n’ha estudiat la situació, descriu un escenari
en què els conreus predominants eren els cereals i les lleguminoses, amb moderada
presència de la vinya i de plantes tèxtils, de les quals, els Amaradors de Salitja en són
el darrer testimoni. També hi havia bestiar: vacum, porcs d’engreix, aviram... Potser,
aquesta va ser la imatge durant una bona colla de segles i perviu en part avui, tot i que,
en la culminació de l’etapa que presentem, de pagesos en queden molt pocs.
Recentment, l’ampliació del regadiu ha promogut l’aparició d’uns altres conreus,
intensius, relacionats amb nous patrons de consum.
En el present, Vilobí assumeix la modernitat i, sobretot, la proximitat de la
ciutat de Girona amb totes les conseqüències: de creixement, de terciarització, de risc
d’esdevenir un poble dormitori... La construcció de l’aeroport, el pas de l’Eix
Transversal o el tren de gran velocitat (TGV) són servituds que el municipi no té cap
altra opció que acceptar en ares del progrés general.
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2. Marc legal i urbanístic de la protecció de béns
La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del
coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen
els poders públics. Tanmateix, no és fins a la Constitució Espanyola del 1978 que no
es reconeix la promoció de l’accés dels ciutadans a la cultura i en fa els poders públics,
la qual cosa inclou els ajuntaments, la garantia de la conservació del patrimoni cultural.
L’Estatut de Catalunya reconeix l’accés a la cultura com un dret i estableix el deure de
preservar el patrimoni cultural. També situa la cultura en el marc dels principis rectors
que han d’orientar les polítiques dels poders públics en l’exercici de les seves
competències. Així, els obliga a la conservació i difusió del patrimoni cultural i a
facilitar l’accés als béns i serveis culturals i al patrimoni cultural.
Relació dels principals instruments legals de referència per protegir i conservar
el patrimoni:
Àmbit de l’urbanisme
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme (RLUC).
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.
Àmbit del Patrimoni
Decreto de 22 d’abril de 1949 sobre protección de castillos españoles.
Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas
similares de interés histórico-artístico.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico español.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (LPCC).
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
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. (Correcció
d'errada en el DOGC núm. 5097, pàg. 23548, de 26.3.2008).
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
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Àmbit del Patrimoni Natural i Paisatge
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de
Catalunya.
Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya.
Àmbit de l’Administració General
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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3. El planejament vigent i la protecció dels béns
Al nostre país, el planejament urbanístic va arribar amb un cert retard. El retard
ha condicionat el desenvolupament del concepte de patrimoni arquitectònic,
arqueològic, ambiental i, conseqüentment, l’apreciació que en tenen els ciutadans i la
protecció que li atorguen, a través dels instruments previstos per la Llei. Però, anem a
pams...
El 1846, una Reial ordre establia l’obligatorietat d’aixecar un plànol de les
capitals de província i de les principals poblacions, la qual cosa va suposar, per primera
vegada, l’objectivació dels espais públics i privats en els àmbits urbans. Tanmateix, el
primer marc legal de planificació pública de la ciutat no va arribar fins a la Llei
d’eixample, de 1864. Òbviament, els petits municipis com Vilobí d’Onyar quedaven al
marge de l’aplicació d’unes semblants lleis, com també de la densificació o la
degradació dels ambients urbans que les motivaven.
És per aquest motiu que l’existència d’un projecte d’«Ensanche» per a Vilobí
d’Onyar, afavorit pel marquès de Solterra, i obra de Francesc Barnoya, el 1858,
constitueix un fet excepcional. El seu nom és indicatiu del temps en què es fa.
Anteriorment, el terme «Ensanche» no existeix, més endavant, tampoc es farà servir.
Se’ls podrà anomenar ravals, polígons, urbanitzacions o suburbis, però no eixamples
(Vicente, Fraguell, 1993). L’eixample de Vilobí resulta, al mateix temps que una
sorpresa, una manifestació de l’urbanisme vuitcentista, que consisteix en l’expressió
d’un sistema únic d’alineacions. Coneixem molt bé el mètode d’adquisició de les
parcel·les que van resultar del procés de planificació, l’emfiteusi, que ha estudiat
Joaquim M. Puigvert. Ara bé, sobre la motivació del marquès de Solterra, propietari de
la coromina del castell, per decidir-se a posar la parcel·lació sobre un paper i anomenarla, pomposament, «Ensanche», només podem fer conjectures. Potser, amb la
publicació de la Real Ordre de 25 de juliol de 1846, abans esmentada, que ordenava
l’aixecament de plànols geomètrics de les principals ciutats i viles de l’Estat, es va
estendre la percepció, entre els que en un segle tumultuós tenien alguna cosa a perdre,
que posar la propietat sobre un paper era una garantia inalienable per als tenedors de
cases i finques urbanes. Una manera de mostrar amb claredat que el territori rural
passava a ser urbà, és a dir, racional, i que el temps de l’especulació havia començat a
comptar. Val a dir que l’eixample que es proposava per a Vilobí pressuposava una
continuïtat orgànica amb l’espai construït precedent, sense intervenir-lo. Salvava,
completament, el nucli antic de la vila el qual tan sols es va veure agredit als anys trenta
del segle vint, quan es va guanyar l’espai que dóna forma a la Plaça Vella.
Val a dir que l’agrimensor Francesc Barnoya i Xiberta era un professional amb
experiència. Els Barnoya s’havien dedicat a l’agrimensura des de que Lluis Barnoya i
Homs (1780-?), geòmetra, havia treballat en les tasques d’anivellament, amidament i
aixecament de plànols del riu Ter. Encara, a més de Francesc hi havia Bru Barnoya i
Xiberta, que va dur a terme una tasca dedicada a l’agrimensura a la ciutat de Girona i
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va ser professor a l’Escola Normal Superior de Girona, on ensenyava «Elementos de
geometría, dibujo lineal y agrimensura» (Nadal, Burgueño, 2008).
La iniciativa de Solterra, dibuixada per Barnoya, va tenir conseqüències
desiguals. Va atraure a Vilobí uns nous grups socials: carreters, ferrers, paletes, però el
múscul local no era tan fort com devien pensar els promotors de l’eixample i la
superfície prevista per al creixement trigaria temps a ocupar-se i, quan es va ocupar,
no sempre va reflectir la parcel·lació prevista, sinó que majorment va prendre una altra
dinàmica, atàvica i més forta, en què el desenvolupament del front urbà s’alineava als
camins d’accés a la població. Actualment, podem reconèixer-ne els límits en els carrers
de Sant Josep i Sant Antoni M. Claret. La Plaça Nova, gairebé un emblema del nou
Vilobí vuitcentista, va resultar de la voluntat ciutadana de guanyar espai públic a la
malla urbana proposada per Solterra que, sobre el paper —perquè afortunadament s’ha
conservat el document original del planejament— s’endevina extraordinàriament
densa. En canvi, res no ens ha arribat del carrer que dividia internament en dos el bloc
de parcel·les previstes per Barnoya i que, avui, recorreria en paral·lel els abans dits
carrers de Sant Josep i Sant Antoni M. Claret, pel mig de l’illa de cases. Hauria estat un
carrer estret, sense ambició, o més aviat un passadís amb el regust de l’Antic règim,
molt allunyat dels pressupòsits higienistes que no gaire més endavant decidirien les
amplades dels carrers. Potser, la servitud de pas que hi ha al número 4 del carrer de
Sant Narcís, per facilitar l’accés a la finca interior, resulta un fòssil d’aquest carrer que
mai no va existir, però això només és una hipòtesi.
Les Normes Subsidiàries: el planejament vigent a Vilobí d’Onyar
El planejament urbanístic vigent a Vilobí d’Onyar el constitueixen les Normes
subsidiàries de planejament, text refós, aprovat per l’Ajuntament amb data de 30 de
setembre de 1986, després d’incorporar-hi les modificacions acordades per la direcció
provincial d’urbanisme, amb data 3 d’octubre de 1985, respecte del text d’aprovació
provisional aprovat per l’ajuntament en sessió de 26 de juny de 1985. Finalment, va ser
objecte d’aprovació definitiva per part de la Comissió Provincial d’Urbanisme de
Girona, l’1 d’abril de 1987. Amb posterioritat, el 22 de novembre de 2006, la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar el text refós.
Les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) constitueixen un instrument
que sorgeix amb l’aprovació de la Llei del Sòl de 1975. Juli Valdunciel, que ha estudiat
els instruments de planejament urbanístics contemporanis a la província de Girona, les
defineix com «uns plans amb una menor capacitat de gestió que el pla general, però
més adequats per respondre a les necessitats urbanístiques dels municipis amb
perspectives de creixement moderades». En el cas de Vilobí, fins a la dècada dels anys
80 del segle XX, els creixements s’havien produït sense un criteri urbanístic clar. D’una
banda, la capacitat de reproducció del patró de l’eixample de Barnoya havia estat
abandonat en els anys immediats a la seva aplicació. Amb posterioritat, la vila va créixer
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de manera gairebé orgànica acomodant les noves construccions a les traces dels
camins, la radialitat dels quals ha proporcionat una regularitat urbana aparent. El límit
d’aquest model de creixement el va dibuixar el desviament de la carretera GIV-5341,
que li va fer de cinturó artificial, com també ho van fer, en frontera natural, l’Onyar i
la riera Grevolosa. Ara bé, val a dir que els principals creixements i els patrons que els
condicionen tenen lloc abans de l’aplicació de les NNSS, sobretot, durant la dècada
dels 60 i 70 del segle XX. Els creixements, sorgits a l’empara de les lleis del sòl de 1956
i 1975, van tenir com a conseqüència una urbanització sense ordre ni programació, que
s’adaptava a les condicions que establien els límits de les finques. El resultat és un
creixement de baixa densitat, sense coherència. A Salitja, semblantment, la manca de
planejament va ser substituïda per la capacitat de les vies de comunicació per constituirse com imants del creixement. El mateix fenomen va tenir lloc a Sant Dalmai, on la
nova carretera va guanyar el pols a l’església parroquial com a element aglutinador dels
fronts edificatoris. Finalment, la disciplina urbanística derivada de les NNSS ha tancat
escletxes i ha proporcionat un marc racional de creixement.
Tanmateix, com es pot deduir, fins a l’aparició de les NNSS, la manca d’un
planejament específic va dur apariada la inexistència d’un programa de salvaguarda del
patrimoni immoble del municipi, la qual cosa va dur a la desaparició o desnaturalització
de diferents edificis singulars. La desaparició de l’edifici del Comú, o l’abandonament
de les Escoles Velles, la intervenció en diferents finques de la Plaça Nova, que les ha
desnaturalitzades, resulten exemples d’unes dinàmiques a les quals Vilobí no hauria
hagut d’arribar.
Les normes subsidiàries de planejament vigents i la protecció del patrimoni
Les Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar contenen unes
primeres disposicions per a la protecció dels béns arquitectònics, així mateix com una
llista d’elements a protegir. Es tracta d’unes disposicions sumaríssimes i un catàleg de
mínims, per tal de complir el que disposaven les diferents normatives sectorials. La
normativa inclosa i els béns protegits no formen un cos homogeni i es troben
escampats al document, la qual cosa dificulta una visió coherent del que es vol protegir.
Els continguts que fan referència a la protecció del patrimoni arquitectònic i ambiental
són els següents:
Capítol IV. Article 27
Edificacions de caràcter artístic, històric, tradicional o típic. Quan la sol·licitud
de llicència es refereix a demolició, reparació, reforma o ampliació d’un edifici o
construcció catalogat d’artístic, històric, tradicional o típic, o d’un edifici o construcció
que formi part d’aquest caràcter haurà d’expressar, àdhuc els requeriments generals
expressats a l’Article 25 corresponent a les sol·licituds d’autorització de llicència,
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autorització, quan correspongui, del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Capítol V. Sòl no urbanitzable
Article 101.
[...] En les ampliacions de les masies a què ens hem referit, la construcció
quedarà sotmesa a mantenir l’estil, i per tant s’haurà de presentar, sempre, un plànol
del conjunt, amb la deguda composició arquitectònica. [...]
Article 102
Definició. Es qualifiquen de “finques rústiques d’especial protecció” els sòls
no urbanitzables ocupats per edificacions antigues i amb els seus voltants que cal
conservar pel valor de les seves edificacions o dels espais naturals annexos. Així mateix,
mereixen aquesta qualificació aquelles zones que per llurs característiques naturals o
d’ús cal protegir i que s’anomenen en el següent article:
Article 103
Enumeració dels sòls de protecció. Els sòls de protecció són els següents:
- Zona volcànica de la Crosa (13)
- Ermites i edificis d’interès arquitectònic (8)
- Zona de cementiris (10)
- Aeroport (11)
- Abocador (12)
- Masses arbòries i boscos (9)
- Cursos d’aigua
- Carreteres
Article 104
Protecció de l’edificació. S’autoritzen en totes aquestes zones les obres de
consolidació, conservació i millora de les edificacions existents i es restringeixen les de
nova planta per protecció de l’edificació objecte de protecció o dels espais arbrats
continguts. Quan cap d’aquestes finalitats estigués en perill s’acceptaran fixant les
condicions arquitectòniques que es creguin oportunes per garantir la protecció.
Article 105
Protecció de l’arbrat i el paisatge.
1. En totes aquestes zones es conservarà l’ordenació actual de l’arbrat, jardins,
àrees de vegetació i altres semblants que existeixin. S’admetran les
operacions de creació, millora i conservació d’aquest sòl i dels mantells de
vegetació i arbrat.
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2. A més d’allò disposat amb caràcter general en la regulació de llicències, tota
sol·licitud d’obres, tala d’arbres, d’establiment o de modificació de la
jardineria, i altres de similars, haurà d’anar acompanyada d’una memòria on
es detallin les mesures que, encaminades a la creació, millora o conservació
d’aquest sòl i del seu mantell de vegetació o arbrat, cal realitzar dintre de la
parcel·la on hom pretén dur a terme l’operació.
Article 106
Limitacions de la propietat. L’ordenació continguda en aquest capítol
respecta la plenitud de la propietat privada, en consonància amb el destí de les
finques.
Secció Tercera. Zona volcànica
Article 107
Definició. Es qualifica de zona volcànica el sector de sòl no
urbanitzable de «La Closa» [sic] quin àmbit queda assenyalat en el plànol nº 3
a escala 1/5.000 sobre el Règim Urbanístic de Sòl.
Article 108
Edificació. Es prohibeixen les edificacions dintre de l’àmbit senyalat en
el plànol nº 3.
Article 109
Usos. Es permeten els actuals usos agropecuaris i de conreu. Quedant
prohibits els usos d’extraccions de gresses [sic] volcàniques i tots aquells que
suposin excavacions o alteracions del relleu i admetent-se les operacions de
millora i conservació d’aquest sòl i dels mantells de vegetació i arbrat.
Article 110
Apertura de vials. No es permeten l’apertura de nous vials ni camins
llevat de l’arranjament dels actualment existents sense que es pugui ampliar més
d’un metre.
Secció Quarta. Protecció d’ermites i edificis d’interès arquitectònic
Article 111
Definició. Es defineixen en les presents normes com ermites i edificis
d’interès arquitectònic a protegir, els següents:
- Parròquia de Sant Esteve
- Parròquia de Salitja
- Santuari de la Mare de Déu de les Fonts
- Castell de Vilobí
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-

Castell de Sant Llop
Can Artau
Capella del Sagrat Cor-Cal Artau
Parròquia de Sant Dalmai
Ermita de Santa Margarida
Can Cobarsí
Mas Alive2
Can Rovira
Can Costa

Article 112
Àmbit de protecció de les ermites. Les ermites referenciades quedaran
protegides de tota alteració tant de l’edificació com dels seus entorns en un radi
de 300 metres del centre de l’ermita.
Article 113
Protecció de l’edificació. S’autoritzaran les obres de consolidació,
conservació i millora de les edificacions existents. No s’autoritza dins el
perímetre esmentat noves edificacions salvat d’aquelles inherents a l’ús i servei
de la pròpia ermita sempre i quan obtinguin el vist i plau dels serveis de
Patrimoni artístic de la Generalitat de Catalunya amb l’informe favorable del
corresponent projecte.
Article 114
Protecció de la vegetació i l’entorn. La vegetació situada dins de l’àmbit
referenciat per les ermites estarà protegida, podent-se procedir a la plantació i
adequació de noves arbredes però no a la seva tala.
Secció Cinquena. Zona de cementiris (10)
Article 115
Definició. Aquesta zona fa referència al sòl no urbanitzable on s’hi
troba emplaçat l’actual cementiri de Vilobí i el que es preveu de futura
ampliació a Sant Dalmai així com el de Salitja
Article 116
Àmbit de protecció. L’àmbit protegit és el corresponent a la zona que
queda sota un radi de 50 metres en quin sector no es permetrà l’edificació
d’habitatges.

2 Fa referència al Mas Olivé
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Article 117
Construccions permeses. Es permetran aquelles construccions
necessàries per les ampliacions del propi cementiri així com aquelles que siguin
permeses per la legislació vigent en matèria de Sanitat i no contradiguin les
determinades pel sòl no urbanitzable en les presents normes. Mai serà permès
l’ús d’habitatge.
Secció Vuitena. Protecció de boscos i arbrades
Article 124. Usos
1. Els terrenys qualificats de boscos no podran ser dedicats a
utilitzacions que impliquin la transformació del seu destí o de la naturalesa
forestal, o que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria que hom vol
protegir.
Secció Novena. Protecció de cursos d’aigua
Article 126. Cursos d’aigua d’especial protecció.
Queden contemplats com a cursos d’aigua d’especial protecció els
corresponents al riu Onyar, Rec de Villa [sic], Riera Grevalosa [sic] i Riera
Gabertrà [sic], quines franges de protecció queden grafiades en els plànols a
escala 1/5000.

Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
El Ple municipal, en sessió celebrada el 31 de març de 2016 va aprovar el
programa de participació ciutadana per a la referida re-formulació, i en el Ple de 26 de
maig de 2016, es va aprovar la constitució del Consell Assessor Urbanístic Municipal
(CAUM) amb el seu reglament regulador, a partir dels quals es va realitzar un procés
de participació ciutadana amb la celebració de diversos tallers participatius.
El document conté disposicions referides al patrimoni arquitectònic del
municipi. És així com al punt 4.3.4.1. El Catàleg de béns a protegir s’hi escriu que «El nou
model d’ordenació urbanística previst per a Vilobí d’Onyar passa també per una major
i millor protecció del patrimoni cultural immoble del municipi, per la qual cosa el nou
POUM incorporarà també el corresponent Catàleg de Béns a Protegir on es recolliran
aquells elements, edificacions, o conjunts d’interès que calgui protegir i preservar».
Pel que fa al patrimoni ambiental o natural, el punt 2.1.4 Sistemes naturals, avança
la realització d’una caracterització del paisatge, la descripció dels espais naturals, els
elements de flora i fauna d’interès, les figures de protecció del patrimoni natural i
l’anàlisi de la connectivitat ecològica del territori.
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4. Altres inventaris i catàlegs del patrimoni al municipi de Vilobí d’Onyar
L’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC) el gestiona el
Servei de Suport Tècnic i Inventari de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni. Es va iniciar l'any 1982. Pel que fa a Vilobí d’Onyar, el Servei va
inventariar, en diverses fases de treball, seixanta-set béns arquitectònics que enumerem
a continuació:
Codi IPAC
2033
2035
2036
27213
27216
27217
27218
27219
27220
27221
27222
27223
27224
27225
27226
27227
27228
27229
27231
27233
27234
27235
27236
27237
27238
27239
27241
27242
27244
27245
27246

Nom de bé
CASTELL DE VILOBÍ D'ONYAR
MAS OLIVER
CAN COSTA
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE DE VILOBÍ
CASA DE LA PLAÇA VELLA, 2
CA LA VIUDA
CAL RAJOLER
HABITATGE A LA TRAVESSIA ANTIGA DE CAL METGE, 1-3
HABITATGE A LA PLAÇA NOVA, 4-5-6
CAN ROSCADA
CAN BENET
CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
ERMITA DE SANTA MARGARIDA
CAN COBARSÍ
CAN VIDAL
CAN NOGUER I BATALLER
RECTORIA DE VILOBÍ D'ONYAR
CAL FERRER PAGÈS
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT DALMAI
CAN PATLLARI
RECTORIA DE SANT DALMAI
CAL FRARE
CAN TONI
CAN XIFRA
CAN VALLS
CA L'ADROER
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE SALITJA
CAN CARRETER DE LA DENT
CAN PALLARÍ
MAS ALOART
ELS DELMES
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27247
27248
29224
30611
30613
32460
32462
32465
32484
32485
32486
32487
32490
32491
32492
32494
32495
32496
32501
32502
32504
32506
32507
32508
32511
32512
32513
32514
32515
32516
32517
32518
32519
32520
43461

RECTORIA DE SALITJA
CAN GRANIC
ESCOLES VELLES
ERMITA DE SANT LLOP
CAN BARCELÓ
CASA DE LA PLAÇA VELLA, 11
CASA DEL CARRER DE LA CLAU, 3
ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LES FONTS
CAN BES
CAN SAUS
CAN TRIES
CAN BOADAS
CAN FREU
CAN SAGRERA
CAN ROVIRA
CAN PUJOL
CAN PÈLACH VELL
CAN PÈLACH NOU
CAN CAVALLER
CAN GRAS
CAN PASCOL
CAN RIQUER
CAN SALAMANYA
CA L'ARTAU I CAPELLA
PLAÇA NOVA I TRAVESSIES
PLAÇA VELLA
CAL FERRER GRAU
CAN SERRA
CA L'HEREU
CASA DE LA PLAÇA NOVA, 9
CAN ROURE
CAN RODÓ
CAN PALAU
CA L'HEREU NOU
MOLÍ DE LES FONTS

Entre tots ells, n’hi ha 3 que en el temps transcorregut entre la confecció de
l’Inventari i la redacció d’aquest Pla especial i catàleg han estat derruïts:
27217
27220
32513

CA LA VIUDA
HABITATGE DE LA PLAÇA NOVA, 4-5-6
CAL FERRER GRAU

26

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya
Pel que fa al patrimoni arqueològic, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia ha
inventariat un total de disset béns, que s’enumeren a continuació:
Codi IPAC
2261
2184
13618
2259
13633
2260
19741
14612
19255
18824
13620
19999
21415
21411
18823
19261
13620

Nom
CAN BOADES
AVELLANERS L-S
CAN MAGRE
CASTELL DE VILOBÍ
QUATRE CARRETERES
SERRA DE CÚGOLS I-II
SITGES DE LA CARRETERA D’AIGUAVIVA
SITGES DE CAN SERRA
SITGES DE CAN FEIXES
CAMPS DE CAN FEIXES
CAN PÈLACH
CA L’ESTANY
CAMPS DE CAN PALAU
CAN VIADER
SITJA 1 DE MAS ALIVA
SITJA 2 DE MAS ALIVA
CAN PÈLACH

D’aquest disset béns, n’hi ha cinc que han estat destruïts o se n’ha impossibilitat
l’accés, per obres d’interès general, després que se n’hagin documentat les seves
característiques.
Codi IPAC
19999
21415
21411
18823
19261

Nom
CA L’ESTANY
CAMPS DE CAN PALAU
CAN VIADER
SITJA 1 DE MAS ALIVA
SITJA 2 DE MAS ALIVA

Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
El Ple municipal, en sessió celebrada el 31 de març de 2016 va aprovar el
programa de participació ciutadana per a la referida re-formulació, i en el Ple de 26 de
maig de 2016, es va aprovar la constitució del Consell Assessor Urbanístic Municipal
(CAUM) amb el seu reglament regulador, a partir dels quals es va realitzar un procés
de participació ciutadana amb la celebració de diversos tallers participatius.
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Al punt 4.3.4. La protecció del patrimoni arquitectònic i natural, s’hi contenen els béns
que havien estat enumerats als diferents inventaris descrits al punt anterior. El
transcrivim a continuació:
4.3.4.1. El catàleg de béns a protegir.
El nou model d’ordenació urbanística previst per a Vilobí d’Onyar
passa també per una major i millor protecció del patrimoni cultural immoble
del municipi, per la qual cosa el nou POUM incorporarà també el corresponent
Catàleg de Béns a Protegir on es recolliran aquells elements, edificacions, o
conjunts d’interès que calgui protegir i preservar. A partir de la recopilació de
l’inventari del patrimoni cultural immoble del municipi de Vilobí d’Onyar, fet
pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, en el present Avanç s’identifiquen una sèrie d’elements arquitectònics
singulars, així com zones d’expectativa arqueològica que es consideri important
de reflectir però que hauran de ser objecte d’un estudi més acurat que determini
què cal protegir, com s’ha de conservar i quines actuacions s’hi podran realitzar,
sempre i en tot moment a efectes d’informació tant per a l’Administració com
per als possibles propietaris afectats.
Per tant, es detallen a continuació els béns immobles i les zones amb
expectativa arqueològica incloses a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
de Vilobí d’Onyar, llistat que servirà de base per a la posterior elaboració del
corresponent Catàleg de Béns a Protegir, document que formarà part del nou
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar.
4.3.4.2. Elements de patrimoni arquitectònic reconeguts.
Codi

Nom

2033

CASTELL DE VILOBÍ D'ONYAR

2035

MAS OLIVER

2036

CAN COSTA

27213

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE DE VILOBÍ

27216

CASA DE LA PLAÇA VELLA,

2 Fusteria

27217

CA LA VIUDA

Cal Teixidor

27218

27220

CAL RAJOLER
HABITATGE A LA TRAVESSIA ANTIGA DE CAL
METGE, 1-3
HABITATGE A LA PLAÇA NOVA, 4-5-6

27221

CAN ROSCADA

27222

CAN BENET

27223

CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS

27224

ERMITA DE SANTA MARGARIDA

27225

CAN COBARSÍ

27219

Altres Noms
Mas Alrà, Ca n'Oliver

Caja de Madrid
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27226

27228

CAN VIDAL Can Xico Toni
CAN NOGUER I BATALLER Can Joaquim Noguer / Casa
nova d'en Quirze
RECTORIA DE VILOBÍ D'ONYAR

27229

CAL FERRER PAGÈS

27231

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT DALMAI

27233

CAN PATLLARI

27234

RECTORIA DE SANT DALMAI

27235

CAL FRARE

27236

CAN TONI

27237

CAN XIFRA

27238

CAN VALLS

27239

27242

CA L'ADROER Cal Teixidor
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE
SALITJA
CAN CARRETER DE LA DENT

27244

CAN PALLARÍ

27245

MAS ALOART

27246

ELS DELMES

27247

RECTORIA DE SALITJA

27248

CAN GRANIC

29224

ESCOLES VELLES

30611

ERMITA DE SANT LLOP

30613

CAN BARCELÓ

32460

CASA DE LA PLAÇA VELLA, 11

32462

CASA DEL CARRER DE LA CLAU, 3

32465

ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LES FONTS

32484

CAN BES

Can Oliveres de Munt

32485

CAN SAUS

Cases Noves

32486

CAN TRIES

Can Trias

32487

CAN BOADAS

32490

CAN FREU

32491

CAN SAGRERA

32492

CAN ROVIRA

32494

CAN PUJOL

32495

CAN PÈLACH VELL

32496

CAN PÈLACH NOU

32501

CAN CAVALLER

32502

CAN GRAS

32504

CAN PASCOL

32506

CAN RIQUER

32507

CAN SALAMANYA

27227

27241

Can Miquel Fotlledosa
/ Cal Rei / Cal Carter
Cec
Mas Pla

Can Moià
Planellas
Ca N'Aluart

/

Can

Can Tarrencs
Capella de Sant Llop
de Sant Dalmai
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32508

CA L'ARTAU I CAPELLA

32511

PLAÇA NOVA I TRAVESSIES Eixample de Vilobí

32512

PLAÇA VELLA

32513

CAL FERRER GRAU

32514

CAN SERRA

32515

CA L'HEREU

32516

CASA DE LA PLAÇA NOVA, 9

32517

CAN ROURE

32518

CAN RODÓ

32519

CAN PALAU

32520

CA L'HEREU NOU

4.3.4.3. Elements de patrimoni arqueològic coneguts.
Codi

Nom

Tipus de registre

2184

AVELLANERS - LS 79

Jaciment arqueològic

2259

CASTELL, EL

Jaciment arqueològic

2260

SERRA DE CÚGOLS I - II LS 39-40

Jaciment arqueològic

2261

CAN BOADES

Jaciment arqueològic

13618

CAN MAGRE LS 9 - 10

Jaciment arqueològic

13620

CAN PÈLACH LS 20 - 46

Jaciment arqueològic

13633

Jaciment arqueològic

18823

QUATRE CARRETERES LS - 14
CAN SERRA CENTRE D'AUTOTRANSFORMACIÓ DE
L'AVE
SITJA DE MAS ALIVA

18824

CAMPS DE CAN FEIXES

Jaciment arqueològic

19255

SITGES DE CAN FEIXES

Jaciment arqueològic

19261

SITJA 2 DE MAS ALIVA

Jaciment arqueològic

19741

SITGES DE LA CARRETERA D'AIGUAVIVA
Jaciment arqueològic
LAV TRAM RIUDELLOTS DE LA SELVA-C/JOAN
TORRÓ (GIRONA)
Prefitxa
CENTRE D'AUTOTRANSFORMACIÓ DE L'AVE
Prefitxa

14612

19945
19965

Jaciment arqueològic
Jaciment arqueològic

19979

AUTOPISTA AP7: JONQUERA PER CALÇADA ENTRE
Prefitxa
MAÇANET I NOU ENLLAÇ VILADEMULS

19999

CA L'ESTANY

Jaciment arqueològic

20018

CALDES DE MALAVELLA I COMARCA DE LA SELVA

Prefitxa

20335

TREN TRAMVIA AEROPORT DE GIRONA. TRAM
Prefitxa
AEROPORT DE GIRONA-FORNELLS DE LA SELVA.

21411

CAN VIADER

Jaciment arqueològic

21415

CAMPS DE CAN PALAU

Jaciment arqueològic
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Béns ambientals
En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar
definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines3. El Pla descrivia
un àmbit de la Plana Selvatana en el qual no incloïa el municipi de Vilobí d’Onyar,
perquè, als efectes de planejament urbanístic de rang superior, està integrat en l’àmbit
del Pla director urbanístic de l’àrea urbana de Girona.
Llavors, el Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona definia una figura
ambiental, la Unitat Especial Significativa (UES), que la formen els paisatges
d’excel·lència, entesa com la suma de diverses variables que inclouen tant la valoració
dels atributs potencials com la de les fragilitats. Un concepte que s’indica que havia
estat desenvolupat a l’Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona,
encarregat l’any 2003, pel DPTOP. Així, en l’excel·lència s’hi comptabilitza la vegetació
estacional, la nitidesa de les línies que delimiten el paisatge, els connectors, els espais
PEIN i els patrons agrícoles, però també la inflamabilitat, la combustibilitat, l’exposició
visual o la presència d’indústries d’impacte. Tanmateix, al Pla, les UES tenen un
caràcter merament descriptiu i identificador, sense que s’hi estableixi cap protecció
específica.
Pel que fa a l’àmbit que ens ocupa, s’hi descriu la «Unitat especial significativa
dels Camps de l’Onyar que «es caracteritza per ser una zona totalment agrícola, de molt
poca pendent, on hi ha parcel·les boscoses abans cultivades que segueixen la geometria
dels camps de cultiu i avui en dia estan abandonades. Aquesta zona agrícola es vertebra
a partir d’unes línies estructurants que són les rieres que baixen de les Gavarres i van a
parar a la riera de la Gotarra o al riu Onyar. Quant als usos del sòl predominen els
conreus herbacis de secà, intercalats amb taques de bosc d’esclerofil·les (secà) o
d’aciculifolis de gra petit. Amb això, el paisatge d’excel·lència d’aquesta unitat agafa
tots els connectors, vegetació estacional i les línies estructurals més rellevants, junt amb
els patrons nítids que hi van associats. Aquesta àrea es connecta amb la riera de la
Gotarra, l’àrea d’aquesta riera es troba en superposició tant d’atributs potencials com
de fragilitats. Els paisatges d’excel·lència condicionada recullen la resta de les línies
estructurants que tenen valor connector».
Així mateix, s’hi establien uns criteris i objectius generals en relació al paisatge,
com ara preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori, i
protegir els paisatges d’excel·lència i donar directrius per conservar i millorar la qualitat
del paisatge en la totalitat del territori.
A més, el PDU detectava uns Espais d’Interès Natural (EIN) que no estaven
protegits. Els EIN van ser definits en l’estudi Sistema de Protecció Territorial (SPT) de les
Comarques de la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Garrotxa, encarregat pel DPTOP i
3

DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010
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elaborat per Lavola, l’any 2004. L’estudi defineix uns Espais d’Interès Natural que no
tenen cap mena de protecció, entre els quals, un, EIN de la Serra Magra-Serra de
Cúgols, es troba parcialment al terme municipal de Vilobí d’Onyar.
Segons l’estudi, es tracta d’un «espai format per un conjunt de turons de petita alçada
i per la capçalera de la riera de Vallcanera, que recull les aigües que provenen de les
serres de Cúgols i Magra, que separen la conca de la riera de Santa Coloma de la de
l’Onyar. És especialment interessant l’aportació d’aigües que suposa la presència de la
riera de Vallcanera i del torrent de Coma Xifra cap a l’EIN de l’Estany de Sils, fet que
facilita el manteniment d’aquest espai protegit.
Es tracta d’una zona forestal degradada, com a conseqüència dels incendis
forestals i del procés urbanitzador que ha patit l’espai. Tot i això, els boscos es troben
en fase de recuperació. Així, els boscos de ribera estan prou ben conservats, tot i la
presència, en alguns trams, de planifolis introduïts per l’home. Les nombroses pistes
forestals que recorren l’espai podrien ocasionar efectes negatius sobre la fauna i la flora.
A les zones properes a la urbanització de Santa Coloma Residencial hi apareixen alguns
abocaments incontrolats de deixalles. És un espai d’interès a nivell local pel que fa a la
seva conservació.»4
En aquest context el PEIN Volcà de la Crosa resulta l’únic espai ambiental
dotat de protecció al municipi de Vilobí d’Onyar, abans de l’aprovació d’aquest Pla
especial i catàleg. El PEIN Volcà de la Crosa protegeix el cràter d’explosió quaternari de
majors dimensions de la Península Ibèrica i que conserva, encara en bon estat, la seva
morfologia característica. Les Normes subsidiàries de planejament del municipi de
Vilobí d’Onyar recullen la protecció als articles 107 a 110 de la secció Tercera: «Zona
volcànica».
Respecte d’altres tipologies ambientals, com ara els arbres monumentals (DECRET
214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals), no hi ha catalogat
cap element d’aquestes característiques al municipi de Vilobí d’Onyar.
Pla especial del catàleg específic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí
d’Onyar
L’actual redactat de la Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer)
comporta un règim jurídic per al sòl no urbanitzable més restrictiu que ha tingut, com
a conseqüència, la necessitat de redacció d’un catàleg en què s’hi identifiquin totes
aquelles masies i cases rurals que, situades en sòl no urbanitzable, s’entengui que són
susceptibles de ser preservades (rehabilitació) o fins i tot recuperades en el cas
d’edificacions en ruïnes (reconstrucció).

4

Diversos autors. 2010. Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona. Barcelona:
Generalitat de Catalunya
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És per això, per tal de facilitar la tramitació de les actuacions en masies i cases
rurals del municipi, així com per poder disposar d’un document actualitzat que reguli
de manera molt més clara els criteris i paràmetres aplicables (la normativa de les NNSS
vigents és molt escassa, antiga i poc clara), que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar decideix
reprendre el procés que desemboca en l’aprovació d’un document, en aquest cas, el Pla
especial del catàleg específic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí
d’Onyar, que incorpora 396 fitxes5.
Aquest Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i
ambiental del municipi de Vilobí d’Onyar no incorpora totes les masies del municipi de
Vilobí d’Onyar contingudes al Pla especial del catàleg específic de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable del municipi de Vilobí d’Onyar, perquè en resultaria una protecció redundant.
Ara bé, sí que en formen part les que, tot i tenir una protecció urbanística que resulta
de l’aplicació del Pla especial del catàleg específic de masies... (BPU, en la terminologia
d’aquest Pla especial i catàleg), havien estat incorporades a l’Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya (IPAC). A més, s’hi incorporen unes altres vuit en què s’hi
ha revelat l’existència de peces ceràmiques decorades als ràfecs, que cal catalogar com
a Elements Singulars (ES).
Per tant, les masies incorporades en aquest Pla especial i catàleg s’enumeren tot
seguit:
Identificador
Catàleg de masies
C02a/C02b
P26a
C01
B34
SM21
SM22a/SM22b
SM20a/SM20b
22
23
FP07 a/b
B-09
O06
S58
B18
SM34
O09
BE13
5

Identificador
al Catàleg de
Béns
F.01
F.02
F.03
F.04
F.05
F.06
F.07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17

Nom

Catalogació
proposada

CAN COSTA
CAN ROVIRA
CAN BOADES
CAN VALLS
CA L’ARTAU
CAN COBARSÍ
MAS OLIVER
CA L’HEREU
CA L’HEREU NOU
CAN BARCELÓ
CAN BES
CAN CAVALLER
CAN FREU
CAN GRANIC
CAN PALAU
CAN PASCOL
CAN PATLLARI

BCIN
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIN
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU

Podeu consultar el document de referència al lloc web de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar.
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P03 a
P03 b
P28
O20 a/b
S07 a/b
S05 a/b
C09
B41
F-22
O21 a/b
--C-12
--0.11

F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30
G06

F.08

G.07

F.04

G.08

C.21

G.09

BE.09

G.10

F.03

G.11

P.07

G.12

CAN PÈLACH NOU
CAN PÈLACH VELL
CAN PUJOL
CAN RIQUER
CAN RODÓ
CAN ROURE
CAN SAGRERA
CAN SALAMANYA
CAN SAUS
CAN SERRA
CAN TONI
CAN TRIES
MOLÍ DE LES FONTS
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE
CAN GRAS
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DEL
MAS JOHER
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE
CAN BALDIRI
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE
CAN XIFRA
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE
CAN DALTABUIT
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE
CAN COLOMER
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE
CAN TURON
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BPU
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BPU
BPU
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5. Criteris de selecció dels béns inclosos al Pla especial i catàleg per a la protecció
del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí d’Onyar.
Els criteris de selecció i valoració dels elements arquitectònics, urbanístics i
naturals de caràcter patrimonial identificats en el terme municipal de Vilobí d’Onyar, i
que es recullen en aquest Pla especial i catàleg, respecten el que s’estableix al document
Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de protecció, redactat
conjuntament pel Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya (versió de febrer de 2013). Així mateix, s’han tingut en
compte les recomanacions de la Guia per a l’elaboració de catàlegs de béns protegits que va
editar la Diputació de Barcelona (2009).
El Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental
del municipi de Vilobí d’Onyar 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 del catàleg urbanístic d’acord amb el
contingut de l’article 75.1 del RLUC .
Descripció dels tipus de béns
Als béns d’aquest Pla especial i catàleg, segons la seva naturalesa i el tipus de valors
associats, s’hi distingeixen les tipologies següents:
Tipologia Arquitectònica, que comprèn:
- Conjunts urbans (CU): agrupaments de béns immobles, continus o dispars,
que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia (encara
que cadascun dels elements, aïlladament i individual, pugui tenir o no valors
prou rellevants) i que gaudeix de valors històrics, arquitectònics, artístics,
tècnics, etnològics o simbolicoidentitaris.
- Edificis, construccions i elements arquitectònics (EA): construcció o qualsevol
altra obra material produïda per l’activitat humana que configura una unitat
singular i que gaudeix de valors històrics, arquitectònics, artístics, tècnics,
etnològics o simbolicoidentitaris. Així mateix, els elements constructius
rellevants, que formen part o no d’un edifici o d’un conjunt, que cal preservar
en el seu lloc original o en una altra ubicació, que gaudeixen de valors històrics,
arquitectònics, artístics, tècnics, etnològics o simbolicoidentitaris. En el cas
d’un element que forma part d’un edifici o construcció i que —tan sols ell—
passa a ser protegit, en permetre la protecció un canvi d’ubicació, podria
considerar-se un bé moble. Només es considerarà que passa a ser un bé moble
si en el canvi se’l tracta com una peça desmuntada a conservar, destinada a
finalitat museística, totalment descontextualitzada de la seva funció original.

35

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Tot i això, la inclusió en aquest Pla especial i catàleg de béns immobles és clara,
perquè en el moment de la protecció l’element considerat forma part
constituent d’una unitat immoble. També s’hi inclou en aquest concepte el
Jardí històric, entès com un espai delimitat que és fruit d’un projecte
arquitectònic i/o paisatgístic d’ordenació, utilitzant elements naturals,
especialment vegetals, com a base fonamental del seu disseny, i que gaudeix de
valors naturals, històrics, arquitectònics, artístics o simbolicoidentitaris.
Tipologia Arqueològica-Paleontològica, que comprèn:
- Àrea d’Expectativa Arqueològica (AEA) o paleontològica (cap d’identificada
al municipi, en el moment de redactar el Pla especial i catàleg) : el jaciment
arqueològic és l’espai o paratge —sovint difícil de delimitar— amb indicis
d’una activitat humana, mitjançant restes tangibles d’estructures o evidències
superficials de materials arqueològics. La llei sectorial defineix com a patrimoni
arqueològic els béns immobles (també els mobles) de caràcter històric generats
per l’home i ubicats al sòl, al subsòl o en el medi subaquàtic, que només
proporcionen coneixement si s’hi aplica la metodologia arqueològica. El
jaciment paleontològic és l’espai o paratge —sovint difícil de delimitar— amb
indicis d’elements fòssils de caràcter natural (zoològic o botànic) i, per tant, no
relacionats amb l’ésser humà i ubicats al sòl, al subsòl o en el medi subaquàtic.
El fet que la legislació de patrimoni natural reguli conjuntament el patrimoni
arqueològic i paleontològic justifica la inclusió en una categoria conjunta.
Tipologia Natural o Ambiental-Paisatgística, que comprèn:
- Zona Béns Ambientals (BA): espai o zona oberta o element natural concret,
que per la seva pròpia naturalesa —original— gaudeix de valors científics,
paisatgístics, ecològics, naturals (botànics, zoològics o geològics) o
simbolicoidentitaris. Són espais que se’ls considera vitals en l’equilibri de
l’ecosistema, per ser zones habitades per determinades espècies vegetals o
animals en perill d’extinció, o per la bellesa pròpia de la seva configuració;
també es tracta d’elements concrets, com un estany, o espècimens singulars,
com els arbres o arbredes monumentals.
En ares d’una més gran concreció, als béns, se’ls ha afegit una tipologia funcional que
té efectes classificatoris:
AS: Arquitectura singular
CU: Conjunts urbans
ARU: Arquitectura residencial urbana
AP: Arquitectura pública o equipaments
AR: Arquitectura religiosa
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ARRu: Arquitectura residencial rural
ES: Elements singulars
OE: Obres d’enginyeria
ExArq: Expectativa Arqueològica
BA: Bé ambiental
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6. Descripció de les categories de protecció
Per a l’adequada protecció de les diferents tipologies de béns, en el document
urbanístic de catalogació i/o pla especial de protecció d’un municipi, cal classificar
aquests béns en categories. Les categories estan determinades per la LPCC i el
planejament urbanístic. Així, el pla urbanístic determinarà per a cada bé la categoria a
què 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 juridico-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
LPCC (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.
Així mateix, 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 delimitació
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.
Els entorns de protecció 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 perquè 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.
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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 Departament de Cultura (BC).
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. 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 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. La declaració com a BCIN és necessària perquè un bé pugui arribar a formar
part del Patrimoni de la Humanitat.
Gaudeixen d’aquesta protecció:
- Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per la
Generalitat segons el procediment que estableix la LPCC.
- Castells i fortificacions, Decret de 22 d’abril de 1949, recollit a la disposició
addicional 1.2, LPCC
- 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, LPCC
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, LPCC, 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.
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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.
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.
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 al Catàleg del Patrimoni Cultural Català del DC. 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 .
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 LPCC, 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 LPCC que van ser inscrits al Catàleg
de Patrimoni Cultural Català.
- Béns declarats com a BCIL pel procediment regulat per la LPCC, a través de
declaracions individuals (art. 17 LPCC) pels ajuntaments (quan els municipis
tinguin més de 5.000 habitants) o pels consells comarcals ( quan els municipis
tinguin fins a 5.000 habitants).
- Béns inclosos en Catàlegs incorporats en plans urbanístics aprovats a partir
de l’entrada en vigor de la LPCC que han estat comunicats al Departament de
Cultura.
Els instruments de protecció i de control recauen principalment en els
municipis.
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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 als 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 l’arquitectura tradicional del
lloc i/o el paisatge del municipi, que el pla vol protegir pels seus valors d'interès
cultural. 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.
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 LPCC que no han estat comunicats
al DC i, per tant, no 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 LPCC 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.
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7. Nivells de protecció i intervencions admeses en funció del nivell de protecció
En funció del nivell de protecció de l’element catalogat, les intervencions
admeses són les següents:
Nivell de protecció 1. INTEGRAL
Nivell de protecció total, aplicable als béns que s’han de mantenir íntegrament,
amb especial respecte de les seves característiques específiques, i dels elements o parts
que els componen. 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.
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 als BCIL o BPU que,
atenent als seus valors arquitectònics, escultòrics o històrics, formen un tot indivisible.
L’atribució de la protecció integral a un bé, independentment de la seva
categoria, té efectes fiscals i suposa l’exempció de l’IBI d’acord amb allò que determina
la Llei.
S’hi admeten les actuacions de restauració i consolidació que no malmetin,
perjudiquin o desvirtuïn el bé, és a dir, que no n’alterin la tipologia estructural ni la
formal. En els elements adscrits a aquest nivell s’admeten les intervencions dels tipus
següents:
a) Obres de restauració i consolidació per a assegurar l’estabilitat de l’edifici i
que afectin a fonaments, estructura portant, coberta i escala sense modificarne la seva posició i mida.
b) Obres de restauració per al restabliment de l’estat original dels elements
arquitectònics alterats, emprant en la reconstrucció les parts eventualment
enderrocades.
c) Obres de restauració per adequar, millorar o actualitzar les condicions
d’habitabilitat, accessibilitat i seguretat, tot mantenint les característiques
tipològiques de l’element. A aquests efectes, quan es justifiqui que els
requeriments tècnics no es poden resoldre a l’interior del volum preexistent, es
podran autoritzar ampliacions d’aquest, que en tots els casos hauran de
respectar els valors protegits de l’element corresponent.
d) Obres de desmuntatge i eliminació dels cossos i altres elements sobreposats
que no siguin d’interès històric o arquitectònic i es demostrin incoherents amb
el conjunt de l’edifici.
e) Obres o treballs per a la inclusió d’elements tecnològics, higiènics o sanitaris
essencials per al seu ús i, en general, per a la seva habitabilitat, sempre que es
respectin les normes precedents.

42

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Nivell de protecció 2. TOTAL
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 els
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.
S’hi admeten les actuacions encaminades a la conservació i posta en valor del
bé i a la recuperació d’aquells valors que s’hagin vist alterats. 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 les façanes principals i secundàries visibles des
del carrer, els volums generals (és a dir, límits exteriors dels edificis), les cobertes i
aquells espais interiors que, en cada cas particular, tinguin un valor espacial i artístic
(com ara vestíbuls, escales, sales nobles, torres i altres elements amb valor històric o
arquitectònic). Aquest nivell de protecció implica també la conservació in situ dels
elements d’interès que, d’una manera zonal o puntual, es troben en l’edifici o element,
com poden ser arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, vidrieres, elements
ceràmics, pintures murals exteriors o interiors, etc. En tots els elements adscrits en
aquest nivell es protegeix la tipologia (constituïda per l’estructura tipològica, la posició
de la caixa d’escala, els nivells de forjat), així com les façanes. En general es protegeix
la volumetria, a excepció dels casos en què es permet l’ampliació de l’element
corresponent. La concreció dels elements que es protegeixen resta definida a la fitxa
individual de cada bé protegit.
S'hi admeten els següents tipus d'intervenció:
a) Obres de restauració tipològica i de restabliment als seus valors originals
d’aspectes arquitectònics significatius, com les façanes i els ambients de
determinats espais interiors.
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b) Obres de restauració tipològica que comportin la consolidació de
l’estructura de l’edifici i la substitució de les parts inseparables del mateix, sense
modificar els elements estructurals que configuren la pròpia construcció.
c) Obres de rehabilitació per a adequar, millorar o actualitzar les condicions
d’habitabilitat, accessibilitat i seguretat, mantenint les característiques
tipològiques de l’element tot i incorporar nous possibles usos.
d) Obres d’ampliació d’acord amb les determinacions del Planejament General
i/o derivat.
e) Obres o treballs d’eliminació d’elements sobreposats que es verifiquin
incoherents amb l’estructura originària de l’edifici i amb les ampliacions
orgàniques del mateix.
f) Obres o treballs de restabliment tipològic i de renovació d’una part parcial o
totalment enderrocada de l’edifici, sempre que es demostri documentalment la
coherència de la proposta amb l’estructura originària de l’immoble o d’un altre,
mentre respongui al mateix tipus i període històric. L’actuació ha de reforçar
les característiques tipològiques estructurals, funcionals i formals.
g) Obres de desmuntatge sense possibilitat de reconstrucció d’elements
estranys sobreposats a la implantació originària i que contribueixin a la
recuperació funcional i formal d’espais lliures vinculats a l’edifici.
h) Obres o treballs per a la inclusió d’elements tecnològics, higiènics o sanitaris
essencials per al seu ús i, en general, per a la seva habitabilitat, sempre que es
respectin les normes precedents.
Nivell de protecció 3. PARCIAL
Nivell de protecció per als béns en què interessa preservar i valoritzar 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, 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.

44

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Són permeses les obres sempre i quan no es perdin els valors dels elements que
en van originar la protecció. Els elements o parts d’ell que resten especialment protegits
venen determinats en la corresponent fitxa. En el cas del patrimoni arqueològic i
paleontològic, la protecció parcial podrà afectar el jaciment un cop hagin estat
descobertes, investigades i documentades les restes arqueològiques i paleontològiques,
i sempre d’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, de la
Generalitat de Catalunya.
Nivell de protecció 4. 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.
Fonamentalment es protegeixen les façanes que, per formar part d’un context
d’edificacions tipològicament reiteratives, que defineix un determinat ambient o
paisatge urbà (o rural), és on radiquen la majoria dels valors que motiven la catalogació.
En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, fins i tot amb la substitució total
o parcial de l’edificació, caldrà mantenir els trets tipològics de les façanes en el nou
projecte.
En el cas d’ambients urbans i fronts edificats, s’admeten els tipus d’intervenció
següents, respectant les condicions establertes en la fitxa corresponent del Catàleg:
a) Obres de reforma parcial, siguin majors o menors, sempre d’acord amb els
tipus edificats definits i les condicions generals d’edificació.
b) Obres de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions
d’habitabilitat, accessibilitat i seguretat, mantenint les característiques
tipològiques de l’element tot i incorporar nous possibles usos.
c) Obres de desmuntatge parcial que permetin la reconstrucció immediata
segons les directrius que la normativa estableix, pel seu cas, en la fitxa
individualitzada.
d) Obres d’ampliació parcial, sempre que ho permeti la normativa urbanística
derivada del planejament general i/o derivat.
e) Obres de substitució de l’edificació, sempre d’acord amb la normativa
urbanística derivada del planejament general i/o derivat.
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Quant als béns d’interès paisatgístic, aquest nivell protegeix tant les àrees i els
entorns naturals com els elements puntuals que tenen valor ecològic i
mediambiental.
Nivell de protecció 5. DOCUMENTAL
Nivell de protecció que permet les intervencions de conservació, restauració,
reforma o rehabilitació, ampliació i, fins i tot, enderroc, condicionades a deixar
constància documental (planimetria i fotogràfica) per tal de garantir la permanència de
la seva memòria històrica.
Aquest nivell de protecció només és aplicable a aquells BPU, on per motius
d’interès públic, no sigui possible la seva conservació.
Quant als béns immobles, s’admeten les intervencions de conservació,
restauració, reforma o rehabilitació, ampliació i enderroc, condicionades a deixar
constància documental (planimètrica i fotogràfica) per tal de garantir la permanència
de la seva memòria.
Quant als jaciments arqueològics, aquest nivell és aplicable als casos en que les
intervencions tenen com a finalitat descobrir, investigar i documentar restes o vestigis.
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8. Intervencions admeses en funció de la tipologia dels béns
SOBRE ELS BÉNS ARQUITECTÒNICS
Per a la correcta protecció, millora de les condicions o adaptació a un nou ús,
pot ser necessari dur a terme intervencions concretes en alguns dels elements o
components d’aquest bé. Aquestes intervencions poden ser les que es detallen a
continuació:
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, substitució o eliminació: suposa la desaparició, total o parcial del bé.
Només és aplicable a BPU, per motius d’interès públic. Prèviament es reunirà
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la documentació exhaustiva de l’element en què s’actua. No s’admet la
declaració de ruïna d’un bé com a motiu per l’enderroc.
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.
Documentació gràfica i plàstica: Són intervencions adreçades a l’obtenció
d’informació gràfica i plàstica dels béns arquitectònics protegits.
SOBRE BÉNS ARQUEOLÒGICS O 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 i plàstica 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.
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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.
Documentació gràfica i plàstica: Són intervencions adreçades a l’obtenció
d’informació gràfica i plàstica dels béns socioculturals, etnològics, naturals,
paisatgístics i ambientals que es protegeixen.
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9. ELEMENTS CATALOGATS
A continuació, s’enumeren els béns catalogats per categoria de protecció, per
nivell de protecció i per categoria funcional.
Enumeració per tipologia dels béns
Patrimoni arquitectònic (Conjunts urbans)
B.01

SALITJA

CARRER NOU

478985, 4639551

B.02

SALITJA

PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

479008, 4639629

B.03

SANT DALMAI

TRENTA PASSES ESGLÉSIA

478097, 4640382

B.04

VILOBÍ

PLAÇA NOVA I TRAVESSIES

478668, 4637380

B.05

VILOBÍ

NUCLI ANTIC DE LA VILA

478638, 4637431

Patrimoni arquitectònic (Elements)
A.01

VILOBÍ

CASTELL

478651, 4637498

C.01

SALITJA

CAN PALLARÍ

479004, 4639645

C.02

SALITJA

CASA HISTORICISTA

478903, 4639409

C.03

SALITJA

MAS ALOART

479062, 4639714

C.04

SALITJA

RECTORIA

479005, 4639614

C.05

SANT DALMAI

RECTORIA

478073, 4640415

C.06

VILOBÍ

CA L'ADROER

477802, 4639821

C.07

VILOBÍ

CAN FERRER PAGÈS

479114, 4637455

C.08

VILOBÍ

CAL FRARE

478034, 4640291

C.09

VILOBÍ

CAL RAJOLER

478639, 4637414

C.10

VILOBÍ

CAN BENET

478703, 4637434

C.11

VILOBÍ

CAN CARRETER DE LA DENT

478937, 4639449

C.12

VILOBÍ

CAN NOGUER I BATALLER

478319, 4637409

C.13

VILOBÍ

CAN VIDAL

478382, 4637433

C.14

VILOBÍ

CASA DE LA PLAÇA NOVA 9

478661, 4637360

C.15

VILOBÍ

CASA DE LA PLAÇA VELLA 11

478666, 4637435

C.16

VILOBÍ

CASA DEL CARRER DE LA CLAU

478675, 4637458

C.17

VILOBÍ

FUSTERIA PLAÇA VELLA

478645, 4637417

C.18

VILOBÍ

HABITATGE CAL METGE

478707, 4637400

C.19

VILOBÍ

RECTORIA

478639, 4637444

D.01

SALITJA

CEMENTIRI

479556, 4639777

D.02

SALITJA

ELS DELMES

478996, 4639626

D.03

SANT DALMAI

CEMENTIRI

477130, 4640361

D.04

VILOBÍ

AJUNTAMENT

478671, 4637414

D.05

VILOBÍ

CAN ROSCADA

478653, 4637412

D.06

VILOBÍ

CEMENTIRI

478816, 4636847

D.07

VILOBÍ

ESCOLES NOVES

478640, 4637253
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D.08

VILOBÍ

ESCOLES VELLES

478639, 4637314

D.09

VILOBÍ

PISTA DE BALL DE CAN SAGRERA

478587, 4637368

E.01

SALITJA

MARE DE DÉU DE LES FONTS

479005, 4640468

E.02

SALITJA

SANTA MARIA

479026, 4639633

E.03

SANT DALMAI

ESGLÉSIA PARROQUIAL

478093, 4640348

E.04

SANT DALMAI

SANT LLOP

477981, 4640899

E.05

VILOBÍ

CAPELLA MARE DE DÉU DELS DOLORS

479689, 4636336

E.06

VILOBÍ

CAPELLA SAGRAT COR (CA L'ARTAU)

479922, 4636172

E.07

VILOBÍ

ERMITA DE SANTA MARGARIDA

479289, 4635819

E.08

VILOBÍ

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE

478650, 4637469

F.01

SANT DALMAI

CAN COSTA

477928, 4640755

F.02

SANT DALMAI

CAN ROVIRA

477275, 4639700

F.03

SALITJA

CAN BOADES

478833, 4641081

F.04

SALITJA

CAN VALLS

478032, 4638776

F.05

VILOBÍ

CA L'ARTAU

479890, 4636194

F.06

VILOBÍ

CAN COBARSÍ

479490, 4635859

F.07

VILOBÍ

MAS OLIVER

479675, 4636354

F.08

VILOBÍ

CA L’HEREU

480656, 4636670

F.09

VILOBÍ

CA L’HEREU NOU

480678, 4636684

F.10

VILOBÍ

CAN BARCELÓ

479350, 4637357

F.11

VILOBÍ

CAN BES

478638, 4639575

F.12

VILOBÍ

CAN CAVALLER

480777, 4636620

F.13

VILOBÍ

CAN FREU

477185, 4636270

F.14

SALITJA

CAN GRANIC

478925, 4639256

F.15

VILOBÍ

CAN PALAU

480428, 4635336

F.16

VILOBÍ

CAN PASCOL

480218, 4637906

F.17

SANT DALMAI

CAN PATLLAR

477708, 4638171

F.18

VILOBÍ

CAN PÈLACH NOU

475689, 4641074

F.19

VILOBÍ

CAN PÈLACH VELL

475689, 4641074

F.20

VILOBÍ

CAN PUJOL

476539, 4639252

F.21

VILOBÍ

CAN RIQUER

480101, 4636855

F.22

VILOBÍ

CAN RODÓ

477887, 4637547

F.23

VILOBÍ

CAN ROURE

477482, 4637520

F.24

VILOBÍ

CAN SAGRERA

478213, 4640377

F.25

VILOBÍ

CAN SALAMANYA

478347, 4638423

F.26

VILOBÍ

CAN SAUS

478877, 4639882

F.27

VILOBÍ

CAN SERRA

480489, 4636687

F.28

VILOBÍ

CAN TONI

478284, 4639980

F.29

VILOBÍ

CAN TRIES

478550, 4640170

F.30

SALITJA

MOLÍ DE LES FONTS

478988, 4640514

G.01

SALITJA

TRIBUNA PER A COBLA

479006, 4639556

G.02

SANT DALMAI

NITRATO DE CHILE

478871, 4639424
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G.03

SANT DALMAI

PEDRÓ

478081, 4640355

G.04

VILOBÍ

GRUP ESCULTÒRIC AEROPORT

480701, 4638701

G.05

VILOBÍ

POU CAN PUIGVERD

478690, 4637431

G.06

VILOBÍ

RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE CAN GRAS

480564, 4637554

G.07

VILOBÍ

AL RÀFEC DEL MAS

479030, 4640494

G.08

VILOBÍ

AL RÀFEC DE CAN

479049, 4640734

G.09

SANT DALMAI

AL RÀFEC DE CAN

477930, 4639303

G.10

VILOBÍ

AL RÀFEC DE CAN

477185, 4638435

G.11

VILOBÍ

AL RÀFEC DE CAN

479615, 4640813

G.12

VILOBÍ

AL RÀFEC DE CAN

476770, 4640660

H.01

SALITJA

RAJOLES DECORADES
JOHER
RAJOLES DECORADES
BALDIRI
RAJOLES DECORADES
XIFRA
RAJOLES DECORADES
DALTABUIT
RAJOLES DECORADES
COLOMER
RAJOLES DECORADES
TURON
MOLÍ DE VENT

H.02

SANT DALMAI

RESCLOSA DE'N BORRA

476572 4640816

H.03

SANT DALMAI

MINA DE DRENATGE DEL VOLCÀ DE LA
CROSA

E 477941, 4641275
S 477438, 4641144

479033, 4639592

Patrimoni arqueològic
I.01

VILOBÍ

CAN BOADES

478835, 4641074

I.02

VILOBÍ

AVELLANERS_LS 79

475949, 4638080

I.03

VILOBÍ

CAN MAGRE

475707, 4637639

I.04

VILOBÍ

CASTELL DE VILOBÍ

478651, 4637498

I.05

VILOBÍ

QUATRE CARRETERES

475762, 4636755

I.06

VILOBÍ

SERRA DE CÚGOLS I II

477262, 4635751

I.07

VILOBÍ

SITGES CARRETERA D'AIGUAVIVA

481011, 4639438

I.08

VILOBÍ

SITGES DE CAN SERRA

480329, 4636623

I.09

VILOBÍ

SITGES DE CAN FEIXES

470713, 4635475

I.10

VILOBÍ

CAMPS DE CAN FEIXES

479617, 4635501

I.11

VILOBÍ

CAMPS DE CAN PÈLACH

475503, 4641480

Patrimoni ambiental i natural
K.01

SANT DALMAI

LES FONTS I ELS AMARADORS DE SALITJA

479004, 4640466

K.02

SANT DALMAI

VOLCÀ DE LA CROSA

478168, 4641350

K.03

SANT DALMAI

LES TOSQUERES

478362, 4640420

K.04

SANT DALMAI

477267, 4640354

K.05

SANT DALMAI

RESCLOSA DE'N BORRA I CAPÇALERA DE
L'ONYAR
EL PI GROS

K.06

VILOBÍ

L'ALZINA DEL MAS VIDAL

478375, 4638331

K.07

VILOBÍ

ELS PINS DE CAN PICÓ

476333, 4635679

K.08

VILOBÍ

TURÓ DE SANTA MARGARIDA

479289, 4635810

K.09

VILOBÍ

FONT DEL FRARE

479332, 4633966

52

477688, 4639149

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Enumeració per categoria de protecció
BCIN (Béns culturals d’interès nacional)
Id.

Indret

Descriptiu

Nivell Protecció

A.01
F.01
F.07

VILOBÍ
SANT DALMAI
VILOBÍ

CASTELL
CAN COSTA
MAS OLIVER

1. INTEGRAL
2. TOTAL
2. TOTAL

Categoria
funcional
As
ARRu
ARRu

BCIL (Béns cultural d’interès local)
Id.

Indret

Descriptiu

Nivell de Protecció

D.08

VILOBÍ

ESCOLES VELLES

3. PARCIAL

Categoria
funcional
AP

E.01

SALITJA

MARE DE DÉU DE LES FONTS

1. INTEGRAL

AR

E.02

SALITJA

SANTA MARIA

1. INTEGRAL

AR

E.03

SANT DALMAI

ESGLÉSIA PARROQUIAL

1. INTEGRAL

AR

E.04

SANT DALMAI

SANT LLOP

1. INTEGRAL

AR

E.05

VILOBÍ

1. INTEGRAL

AR

E.06

VILOBÍ

1. INTEGRAL

AR

E.07

VILOBÍ

CAPELLA MARE DE DÉU DELS
DOLORS
CAPELLA
SAGRAT
COR
(CA
L'ARTAU)
ERMITA DE SANTA MARGARIDA

1. INTEGRAL

AR

E.08

VILOBÍ

1. INTEGRAL

AR

F.02

SANT DALMAI

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT
ESTEVE
CAN ROVIRA

2. TOTAL

ARRu

F.03

SALITJA

CAN BOADES

2. TOTAL

ARRu

F.04

SALITJA

CAN VALLS

2. TOTAL

ARRu

F.05

VILOBÍ

CA L'ARTAU

2. TOTAL

ARRu

F.06

VILOBÍ

CAN COBARSÍ

2. TOTAL

ARRu

BPU (Béns amb protecció urbanística)
Id.

Indret

Descriptiu
CARRER NOU

Nivell
de
protecció
4. AMBIENTAL

Categoria
funcional
CU

B.01

SALITJA

B.02
B.03

SALITJA

PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

4. AMBIENTAL

CU

SANT DALMAI

TRENTA PASSES ESGLÉSIA

4. AMBIENTAL

CU

B.04

VILOBÍ

PLAÇA NOVA I TRAVESSIES

4. AMBIENTAL

CU

B.05

VILOBÍ

NUCLI ANTIC DE LA VILA

4. AMBIENTAL

CU

C.01

SALITJA

CAN PALLARÍ

3. PARCIAL

ARU

C.02

SALITJA

CASA HISTORICISTA

3. PARCIAL

ARU

C.03

SALITJA

MAS ALOART

2. TOTAL

ARU

C.04

SALITJA

RECTORIA

2. TOTAL

ARU

C.05

SANT DALMAI

RECTORIA

2. TOTAL

ARU

C.06

VILOBÍ

CA L'ADROER

3. PARCIAL

ARU

C.07

VILOBÍ

CAN FERRER PAGÈS

2. TOTAL

ARU
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C.08

VILOBÍ

CAL FRARE

3. PARCIAL

ARU

C.09

VILOBÍ

CAL RAJOLER

3. PARCIAL

ARU

C.10

VILOBÍ

CAN BENET

3. PARCIAL

ARU

C.11

VILOBÍ

CAN CARRETER DE LA DENT

2. TOTAL

ARU

C.12

VILOBÍ

CAN NOGUER I BATALLER

3. PARCIAL

ARU

C.13

VILOBÍ

CAN VIDAL

2. TOTAL

ARU

C.14

VILOBÍ

CASA DE LA PLAÇA NOVA 9

3. PARCIAL

ARU

C.15

VILOBÍ

CASA DE LA PLAÇA VELLA 11

3. PARCIAL

ARU

C.16

VILOBÍ

CASA DEL CARRER DE LA CLAU

3. PARCIAL

ARU

C.17

VILOBÍ

FUSTERIA PLAÇA VELLA

3. PARCIAL

ARU

C.18

VILOBÍ

HABITATGE CAL METGE

3. PARCIAL

ARU

C.19

VILOBÍ

RECTORIA

2. TOTAL

ARU

D.01

SALITJA

CEMENTIRI

3. PARCIAL

AP

D.02

SALITJA

ELS DELMES

2. TOTAL

AP

D.03

SANT DALMAI

CEMENTIRI

3. PARCIAL

AP

D.04

VILOBÍ

AJUNTAMENT

3. PARCIAL

AP

D.05

VILOBÍ

CAN ROSCADA

3. PARCIAL

AP

D.06

VILOBÍ

CEMENTIRI

3. PARCIAL

AP

D.07

VILOBÍ

ESCOLES NOVES

3. PARCIAL

AP

D.09

VILOBÍ

PISTA DE BALL DE CAN SAGRERA

5. DOCUMENTAL

AP

F.08

VILOBÍ

CA L’HEREU

2.TOTAL

ARRu

F.09

VILOBÍ

CA L’HEREU NOU

2.TOTAL

ARRu

F.10

VILOBÍ

CAN BARCELÓ

2.TOTAL

ARRu

F.11

VILOBÍ

CAN BES

2.TOTAL

ARRu

F.12

VILOBÍ

CAN CAVALLER

2.TOTAL

ARRu

F.13

VILOBÍ

CAN FREU

2.TOTAL

ARRu

F.14

SALITJA

CAN GRANIC

2.TOTAL

ARRu

F.15

VILOBÍ

CAN PALAU

2.TOTAL

ARRu

F.16

VILOBÍ

CAN PASCOL

2.TOTAL

ARRu

F.17

SANT DALMAI

CAN PATLLARÍ

2.TOTAL

ARRu

F.18

VILOBÍ

CAN PÈLACH NOU

2.TOTAL

ARRu

F.19

VILOBÍ

CAN PÈLACH VELL

2.TOTAL

ARRu

F.20

VILOBÍ

CAN PUJOL

2.TOTAL

ARRu

F.21

VILOBÍ

CAN RIQUER

2.TOTAL

ARRu

F.22

VILOBÍ

CAN RODÓ

2.TOTAL

ARRu

F.23

VILOBÍ

CAN ROURE

2.TOTAL

ARRu

F.24

VILOBÍ

CAN SAGRERA

2.TOTAL

ARRu

F.25

VILOBÍ

CAN SALAMANYA

2.TOTAL

ARRu

F.26

VILOBÍ

CAN SAUS

2.TOTAL

ARRu

F.27

VILOBÍ

CAN SERRA

2.TOTAL

ARRu

F.28

VILOBÍ

CAN TONI

2.TOTAL

ARRu

F.29

VILOBÍ

CAN TRIES

2.TOTAL

ARRu
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F.30

SALITJA

MOLÍ DE LES FONTS

2.TOTAL

ARRu

G.01

SALITJA

TRIBUNA PER A COBLA

1. INTEGRAL

ES

G.02

SANT DALMAI

NITRATO DE CHILE

1. INTEGRAL

ES

G.03

SANT DALMAI

PEDRÓ

1. INTEGRAL

ES

G.04

VILOBÍ

GRUP ESCULTÒRIC AEROPORT

1. INTEGRAL

ES

G.05

VILOBÍ

POU CAN PUIGVERD

H.01

SALITJA

5.
DOCUMENTAL
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE 1.INTEGRAL
CAN GRAS
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC 1.INTEGRAL
DEL MAS JOHER
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE 1.INTEGRAL
CAN BALDIRI
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE 1.INTEGRAL
CAN XIFRA
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE 1.INTEGRAL
CAN DALTABUIT
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE 1.INTEGRAL
CAN COLOMER
RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE 1.INTEGRAL
CAN TURON
MOLÍ DE VENT
1. INTEGRAL

H.02

SANT DALMAI

RESCLOSA DE'N BORRA

1. INTEGRAL

OE

H.03

SANT DALMAI

1.INTEGRAL

OE

K.01

SANT DALMAI

1. INTEGRAL

BA

K.02

SANT DALMAI

MINA DE DRENATGE DEL VOLCÀ
DE LA CROSA
LES FONTS I ELS AMARADORS DE
SALITJA
VOLCÀ DE LA CROSA

1. INTEGRAL

BA

K.03

SANT DALMAI

LES TOSQUERES

1. INTEGRAL

BA

K.04

SANT DALMAI

1. INTEGRAL

BA

K.05

SANT DALMAI

RESCLOSA
DE'N
BORRA
CAPÇALERA DE L'ONYAR
ALZINAR DE CAN PAGOT

1. INTEGRAL

BA

K.06

SANT DALMAI

EL PI GROS

1. INTEGRAL

BA

K.07

VILOBÍ

L'ALZINA DEL MAS VIDAL

1. INTEGRAL

BA

K.08

VILOBÍ

ELS PINS DE CAN PICÓ

1. INTEGRAL

BA

K.09

VILOBÍ

TURÓ DE SANTA MARGARIDA

1. INTEGRAL

BA

K.10

VILOBÍ

FONT DEL FRARE

1. INTEGRAL

BA

G.06

VILOBÍ

G.07

VILOBÍ

G.08

VILOBÍ

G.09

SANT DALMAI

G.10

VILOBÍ

G.11

VILOBÍ

G.12

VILOBÍ

I

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
OE

AEA (Espais d’expectativa arqueològica)
c

Indret

Descriptiu

I.01

VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR

CAN BOADES

Nivell
protecció
3. PARCIAL

AVELLANERS LS 79

3. PARCIAL

AEA

CAN MAGRE

3. PARCIAL

AEA

CASTELL DE VILOBÍ

3. PARCIAL

AEA

I.02
I.03
I.04
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I.05
I.06
I.07
I.08
I.09
I.10
I.11

VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR
VILOBÍ
D’ONYAR

QUATRE CARRETERES

3. PARCIAL

AEA

SERRA DE CÚGOLS I-II

3. PARCIAL

AEA

SITGES
DE
LA
CARRETERA
D’AIGUAVIVA
STIGES DE CAN SERRA

3. PARCIAL

AEA

3. PARCIAL

AEA

SITGES DE CAN FEIXES

3. PARCIAL

AEA

CAMPS DE CAN FEIXES

3.PARCIAL

AEA

CAN PÈLACH

3.PARCIAL

AEA

Enumeració per nivell de protecció
Nivell 1. Integral
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

A.01

VILOBÍ

CASTELL

BCIN

Categoria
funcional
AS

E.01

SALITJA

MARE DE DÉU DE LES FONTS

BCIL

Are

E.02

SALITJA

SANTA MARIA

BCIL

Are

E.03

SANT DALMAI

ESGLÉSIA PARROQUIAL

BCIL

Are

E.04

SANT DALMAI

SANT LLOP

BCIL

Are

E.05

VILOBÍ

CAPELLA MARE DE DÉU DELS DOLORS

BCIL

Are

E.06

VILOBÍ

CAPELLA SAGRAT COR (CA L'ARTAU)

BCIL

Are

E.07

VILOBÍ

ERMITA DE SANTA MARGARIDA

BCIL

Are

E.08

VILOBÍ

BCIL

Are

G.01

SALITJA

ESGLÉSIA PARROQUIAL
ESTEVE
TRIBUNA PER A COBLA

BPU

ES

G.02

SANT DALMAI

NITRATO DE CHILE

BPU

ES

G.03

SANT DALMAI

PEDRÓ

BPU

ES

G.04

VILOBÍ

G.06

VILOBÍ

G.07

VILOBÍ

G.08

VILOBÍ

G.09

SANT DALMAI

G.10

VILOBÍ

G.11

VILOBÍ

G.12

VILOBÍ

H.01

SALITJA

DE

SANT

GRUP ESCULTÒRIC AEROPORT

BPU

ES

RAJOLES DECORADES
CAN GRAS
RAJOLES DECORADES
MAS JOHER
RAJOLES DECORADES
CAN BALDIRI
RAJOLES DECORADES
CAN XIFRA
RAJOLES DECORADES
CAN DALTABUIT
RAJOLES DECORADES
CAN COLOMER
RAJOLES DECORADES
CAN TURON
MOLÍ DE VENT

AL RÀFEC DE

BPU

ES

AL RÀFEC DEL

BPU

ES

AL RÀFEC DE

BPU

ES

AL RÀFEC DE

BPU

ES

AL RÀFEC DE

BPU

ES

AL RÀFEC DE

BÙ

ES

AL RÀFEC DE

BPU

ES
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H.02

SANT DALMAI

RESCLOSA D’EN BORRA

BPU

OE

H.03

SANT DALMAI

BPU

OE

D.09

VILOBÍ

MINA DE DRENATGE DEL VOLCÀ DE
LA CROSA
PISTA DE BALL DE CAN SAGRERA

BPU

AP

Nivell 2. Total
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

C.03

SALITJA

MAS ALOART

BPU

Categoria
Funcional
ARU

C.04

SALITJA

RECTORIA

BPU

ARU

C.05

SANT DALMAI

RECTORIA

BPU

ARU

C.07

VILOBÍ

CAN FERRER PAGÈS

BPU

ARU

C.11

VILOBÍ

CAN CARRETER DE LA DENT

BPU

ARU

C.13

VILOBÍ

CAN VIDAL

BPU

ARU

C.19

VILOBÍ

RECTORIA

BPU

ARU

D.02

SALITJA

ELS DELMES

BPU

AP

F.01

SANT DALMAI

CAN COSTA

BCIN

ARRu

F.02

SANT DALMAI

CAN ROVIRA

BCIL

ARRu

F.03

SALITJA

CAN BOADES

BCIL

ARRu

F.04

SALITJA

CAN VALLS

BCIL

ARRu

F.05

VILOBÍ

CA L'ARTAU

BCIL

ARRu

F.06

VILOBÍ

CAN COBARSÍ

BCIL

ARRu

F.07

VILOBÍ

MAS OLIVER

BCIN

ARRu

F.08

VILOBÍ

CA L’HEREU

BPU

ARRu

F.09

VILOBÍ

CA L’HEREU NOU

BPU

ARRu

F.10

VILOBÍ

CAN BARCELÓ

BPU

ARRu

F.11

VILOBÍ

CAN BES

BPU

ARRu

F.12

VILOBÍ

CAN CAVALLER

BPU

ARRu

F.13

VILOBÍ

CAN FREU

BPU

ARRu

F.14

SALITJA

CAN GRANIC

BPU

ARRu

F.15

VILOBÍ

CAN PALAU

BPU

ARRu

F.16

VILOBÍ

CAN PASCOL

BPU

ARRu

F.17

SANT DALMAI

CAN PATLLARÍ

BPU

ARRu

F.18

VILOBÍ

CAN PÈLACH NOU

BPU

ARRu

F.19

VILOBÍ

CAN PÈLACH VELL

BPU

ARRu

F.20

VILOBÍ

CAN PUJOL

BPU

ARRu

F.21

VILOBÍ

CAN RIQUER

BPU

ARRu

F.22

VILOBÍ

CAN RODÓ

BPU

ARRu

F.23

VILOBÍ

CAN ROURE

BPU

ARRu

F.24

VILOBÍ

CAN SAGRERA

BPU

ARRu

F.25

VILOBÍ

CAN SALAMANYA

BPU

ARRu

F.26

VILOBÍ

CAN SAUS

BPU

ARRu

F.27

VILOBÍ

CAN SERRA

BPU

ARRu
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F.28

VILOBÍ

CAN TONI

BPU

ARRu

F.29

VILOBÍ

CAN TRIES

BPU

ARRu

F.0

SALITJA

MOLÍ DE LES FONTS

BPU

ARRu

Nivell 3. Parcial
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

C.01

SALITJA

CAN PALLARÍ

BPU

Categoria
funcional
ARU

C.02

SALITJA

CASA HISTORICISTA

BPU

ARU

C.06

VILOBÍ

CA L'ADROER

BPU

ARU

C.08

VILOBÍ

CAL FRARE

BPU

ARU

C.09

VILOBÍ

CAL RAJOLER

BPU

ARU

C.10

VILOBÍ

CAN BENET

BPU

ARU

C.12

VILOBÍ

CAN NOGUER I BATALLER

BPU

ARU

C.14

VILOBÍ

CASA DE LA PLAÇA NOVA 9

BPU

ARU

C.15

VILOBÍ

CASA DE LA PLAÇA VELLA 11

BPU

ARU

C.16

VILOBÍ

CASA DEL CARRER DE LA CLAU

BPU

ARU

C.17

VILOBÍ

FUSTERIA PLAÇA VELLA

BPU

ARU

C.18

VILOBÍ

HABITATGE CAL METGE

BPU

ARU

D.01

SALITJA

CEMENTIRI

BPU

AP

D.03

SANT DALMAI

CEMENTIRI

BPU

AP

D.04

VILOBÍ

AJUNTAMENT

BPU

AP

D.05

VILOBÍ

CAN ROSCADA

BPU

AP

D.06

VILOBÍ

CEMENTIRI

BPU

AP

D.07

VILOBÍ

ESCOLES NOVES

BPU

AP

D.08

VILOBÍ

ESCOLES VELLES

BCIL

AP

I.01

VILOBÍ

CAN BOADES

AEA

ExArq

I.04

VILOBÍ

CASTELL DE VILOBÍ

AEA

ExArq

I.02

VILOBÍ

AVELLANERS_LS 79

AEA

ExArq

I.03

VILOBÍ

CAN MAGRE

AEA

ExArq

I.05

VILOBÍ

QUATRE CARRETERES

AEA

ExArq

I.06

VILOBÍ

SERRA DE CÚGOLS I II

AEA

ExArq

I.07

VILOBÍ

SITGES CARRETERA D’AIGUAVIVA

AEA

ExArq

I.08

VILOBÍ

SITGES DE CAN SERRA

AEA

ExArq

I.09

VILOBÍ

SITGES DE CAN FEIXES

AEA

ExArq

I.10

VILOBÍ

CAMPS DE CAN FEIXES

AEA

ExArq

I.11

VILOBÏ

CAN PÈLACH

AEA

ExArq

Descriptiu

Catalogació

Categoria
funcional

Nivell 4. Ambiental
Id.

Indret
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B.01

SALITJA

CARRER NOU

BPU

CU

B.02

SALITJA

PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

BPU

CU

B.03

SANT DALMAI

TRENTA PASSES ESGLÉSIA

BPU

CU

B.04

VILOBÍ

PLAÇA NOVA I TRAVESSIES

BPU

CU

B.05

VILOBÍ

NUCLI ANTIC DE LA VILA

BPU

CU

K.01

SANT DALMAI

BPU

BA

K.02

SANT DALMAI

LES FONTS I ELS AMARADORS DE
SALITJA
VOLCÀ DE LA CROSA

BPU

BA

K.03

SANT DALMAI

LES TOSQUERES

BPU

BA

K.04

SANT DALMAI

BPU

BA

K.05

SANT DALMAI

RESCLOSA DE'N BORRA I CAPÇALERA
DE L'ONYAR
EL PI GROS

BPU

BA

K.06

VILOBÍ

L'ALZINA DEL MAS VIDAL

BPU

BA

K.07

VILOBÍ

ELS PINS DE CAN PICÓ

BPU

BA

K.08

VILOBÍ

TURÓ DE SANTA MARGARIDA

BPU

BA

K.09

VILOBÍ

FONT DEL FRARE

BPU

BA

Categoria
funcional
ES

Nivell 5. Documental
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

G.05

VILOBÍ

POU CAN PUIGVERD

BPU

Enumeració per categoria funcional
Arquitectura Singular (AS)
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

A.01

VILOBÍ

CASTELL

BCIN

1. INTEGRAL

Obres d’Enginyeria (OE)
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

H.01

SALITJA

MOLÍ DE VENT

BPU

1. INTEGRAL

H.02

SANT DALMAI

RESCLOSA DE'N BORRA

BPU

1. INTEGRAL

H.03

SANT DALMAI

MINA DE DRENTATGE
VOLCÀ DE LA CROSSA

BPU

1.INTEGRAL

DEL

Àrea d’expectativa arqueologia (ExArq)
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

I.01

VILOBÍ

CAN BOADES

AEA

3.PARCIAL

I.02

VILOBÍ

AVELLANERS_LS 79

AEA

3.PARCIAL

I.03

VILOBÍ

CAN MAGRE

AEA

3.PARCIAL

I.04

VILOBÍ

CASTELL DE VILOBÍ

AEA

3.PARCIAL

I.05

VILOBÍ

QUATRE CARRETERES

AEA

3.PARCIAL

I.06

VILOBÍ

SERRA DE CÚGOLS I II

AEA

3.PARCIAL
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I.07

VILOBÍ

AEA

3.PARCIAL

VILOBÍ

SITGES
CARRETERA
D'AIGUAVIVA
SITGES DE CAN SERRA

I.08

AEA

3.PARCIAL

I.09

VILOBÍ

SITGES I CAMPS DE CAN FEIXES

AEA

3.PARCIAL

I.10

VILOBÍ

CAMPS DE CAN FEIXES

AEA

3.PARCIAL

I.11

VILOBÍ

CAN PÈLACH

AEA

3.PARCIAL

Elements singulars (ES)
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

G.01

SALITJA

TRIBUNA PER A COBLA

BPU

1. INTEGRAL

G.02

NITRATO DE CHILE

BPU

1. INTEGRAL

PEDRÓ

BPU

1. INTEGRAL

G.04

SANT
DALMAI
SANT
DALMAI
VILOBÍ

BPU

1. INTEGRAL

G.05

VILOBÍ

GRUP
ESCULTÒRIC
AEROPORT
POU CAN PUIGVERD

BPU

AL RÀFEC DE CAN

5.
DOCUMENTAL
1.INTEGRAL

AL RÀFEC DEL MAS

1.INTEGRAL

AL RÀFEC DE CAN

1.INTEGRAL

AL RÀFEC DE CAN

1.INTEGRAL

AL RÀFEC DE CAN

1.INTEGRAL

AL RÀFEC DE CAN

1.INTEGRAL

AL RÀFEC DE CAN

1.INTEGRAL

G.03

G.06

VILOBÍ

G.07

VILOBÍ

G.08

VILOBÍ

G.09

SANT DALMAI

G.10

VILOBÍ

G.11

VILOBÍ

G.12

VILOBÍ

RAJOLES DECORADES
GRAS
RAJOLES DECORADES
JOHER
RAJOLES DECORADES
BALDIRI
RAJOLES DECORADES
XIFRA
RAJOLES DECORADES
DALTABUIT
RAJOLES DECORADES
COLOMER
RAJOLES DECORADES
TURON

Conjunts urbans (CU)
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

B.01

SALITJA

CARRER NOU

BPU

4. AMBIENTAL

B.02

SALITJA

PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

BPU

4. AMBIENTAL

B.03

SANT DALMAI

TRENTA PASSES ESGLÉSIA

BPU

4. AMBIENTAL

B.04

VILOBÍ

PLAÇA NOVA I TRAVESSIES

BPU

4. AMBIENTAL

B.05

VILOBÍ

NUCLI ANTIC DE LA VILA

BPU

4. AMBIENTAL

Béns ambientals (BA)
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

K.01

SANT
DALMAI
SANT
DALMAI

LES FONTS I ELS AMARADORS DE
SALITJA
VOLCÀ DE LA CROSA

BPU

4.AMBIENT
AL
4.AMBIENT
AL

K.02
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K.03

LES TOSQUERES

BPU

RESCLOSA DE'N BORRA I CAPÇALERA
DE L'ONYAR
EL PI GROS

BPU

K.06

SANT
DALMAI
SANT
DALMAI
SANT
DALMAI
VILOBÍ

L'ALZINA DEL MAS VIDAL

BPU

K.07

VILOBÍ

ELS PINS DE CAN PICÓ

BPU

K.08

VILOBÍ

TURÓ DE SANTA MARGARIDA

BPU

K.09

VILOBÍ

FONT DEL FRARE

BPU

K.04
K.05

BPU

4.AMBIENT
AL
4.AMBIENT
AL
4.AMBIENT
AL
4.AMBIENT
AL
4.AMBIENT
AL
4.AMBIENT
AL
4.AMBIENT
AL

Arquitectura residencial urbana (ARU)
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

C.03

SALITJA

MAS ALOART

BPU

2. TOTAL

C.04

SALITJA

RECTORIA

BPU

2. TOTAL

C.05

RECTORIA

BPU

2. TOTAL

C.07

SANT
DALMAI
VILOBÍ

CAN FERRER PAGÈS

BPU

2. TOTAL

C.11

VILOBÍ

CAN CARRETER DE LA DENT

BPU

2. TOTAL

C.13

VILOBÍ

CAN VIDAL

BPU

2. TOTAL

C.19

VILOBÍ

RECTORIA

BPU

2. TOTAL

C.01

SALITJA

CAN PALLARÍ

BPU

3. PARCIAL

C.02

SALITJA

CASA HISTORICISTA

BPU

3. PARCIAL

C.06

VILOBÍ

CA L'ADROER

BPU

3. PARCIAL

C.08

VILOBÍ

CAL FRARE

BPU

3. PARCIAL

C.09

VILOBÍ

CAL RAJOLER

BPU

3. PARCIAL

C.10

VILOBÍ

CAN BENET

BPU

3. PARCIAL

C.12

VILOBÍ

CAN NOGUER I BATALLER

BPU

3. PARCIAL

C.14

VILOBÍ

CASA DE LA PLAÇA NOVA 9

BPU

3. PARCIAL

C.15

VILOBÍ

CASA DE LA PLAÇA VELLA 11

BPU

3. PARCIAL

C.16

VILOBÍ

CASA DEL CARRER DE LA CLAU

BPU

3. PARCIAL

C.17

VILOBÍ

FUSTERIA PLAÇA VELLA

BPU

3. PARCIAL

C.18

VILOBÍ

HABITATGE CAL METGE

BPU

3. PARCIAL

Arquitectura residencial rural (ARRu)
Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

F.01

SANT DALMAI

CAN COSTA

BCIN

2. TOTAL

F.02

SANT DALMAI

CAN ROVIRA

BCIL

2. TOTAL

F.03

SALITJA

CAN BOADES

BCIL

2. TOTAL

F.04

SALITJA

CAN VALLS

BCIL

2. TOTAL

F.05

VILOBÍ

CA L'ARTAU

BCIL

2. TOTAL

F.06

VILOBÍ

CAN COBARSÍ

BCIL

2. TOTAL
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F.07

VILOBÍ

MAS OLIVER

BCIN

2. TOTAL

F-08

VILOBÍ

CA L’HEREU

BPU

2. TOTAL

F-09

VILOBÍ

CA L’HEREU NOU

BPU

2. TOTAL

F-10

VILOBÍ

CAN BARCELÓ

BPU

2. TOTAL

F-11

VILOBÍ

CAN BES

BPU

2. TOTAL

F-12

VILOBÍ

CAN CAVALLER

BPU

2. TOTAL

F-13

VILOBÍ

CAN FREU

BPU

2. TOTAL

F-14

SALITJA

CAN GRANIC (SALITJA)

BPU

2. TOTAL

F-15

VILOBÍ

CAN PALAU

BPU

2. TOTAL

F-16

VILOBÍ

CAN PASCOL

BPU

2. TOTAL

F-17

SANT DALMAI

CAN PATLLARI (SANT DALMAI)

BPU

2. TOTAL

F-18

VILOBÍ

CAN PÈLACH NOU

BPU

2. TOTAL

F-19

VILOBÍ

CAN PÈLACH VELL

BPU

2. TOTAL

F-20

VILOBÍ

CAN PUJOL

BPU

2. TOTAL

F-21

VILOBÍ

CAN RIQUER

BPU

2. TOTAL

F-22

VILOBÍ

CAN RODÓ

BPU

2. TOTAL

F-23

VILOBÍ

CAN ROURE

BPU

2. TOTAL

F-24

VILOBÍ

CAN SAGRERA

BPU

2. TOTAL

F-25

VILOBÍ

CAN SALAMANYA

BPU

2. TOTAL

F-26

VILOBÍ

CAN SAUS

BPU

2. TOTAL

F-27

VILOBÍ

CAN SERRA

BPU

2. TOTAL

F-28

VILOBÍ

CAN TONI

BPU

2. TOTAL

F-29

VILOBÍ

CAN TRIES

BPU

2. TOTAL

F-30

SALITJA

MOLÍ DE LES FONTS

BPU

2. TOTAL

Arquitectura religiosa (AR)
Id.

Indret

Descriptiu

E.01

SALITJA

MARE DE DÉU DE LES FONTS

Catalogaci
ó
BCIL

E.02

SALITJA

SANTA MARIA

BCIL

E.03

SANT DALMAI

ESGLÉSIA PARROQUIAL

BCIL

E.04

SANT DALMAI

SANT LLOP

BCIL

E.05

VILOBÍ

BCIL

E.06

VILOBÍ

CAPELLA MARE DE DÉU DELS
DOLORS
CAPELLA SAGRAT COR (CA L'ARTAU)

E.07

VILOBÍ

ERMITA DE SANTA MARGARIDA

BCIL

E.08

VILOBÍ

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT
ESTEVE

BCIL

Arquitectura pública o equipaments (AP)
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1.
INTEGRAL
1.
INTEGRAL
1.
INTEGRAL
1.
INTEGRAL
1.
INTEGRAL
1.
INTEGRAL
1.
INTEGRAL
1.
INTEGRAL
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Id.

Indret

Descriptiu

Catalogació

Protecció

D.02

SALITJA

ELS DELMES

BPU

2. TOTAL

D.01

SALITJA

CEMENTIRI

BPU

3. PARCIAL

D.03

SANT DALMAI

CEMENTIRI

BPU

3. PARCIAL

D.04

VILOBÍ

AJUNTAMENT

BPU

3. PARCIAL

D.05

VILOBÍ

CAN ROSCADA

BPU

3. PARCIAL

D.06

VILOBÍ

CEMENTIRI

BPU

3. PARCIAL

D.07

VILOBÍ

ESCOLES NOVES

BPU

3. PARCIAL

D.08

VILOBÍ

ESCOLES VELLES

BCIL

3. PARCIAL

D.09

VILOBÍ

PISTA DE
SAGRERA

BPU

5. DOCUMENTAL

BALL
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10. DESCRIPCIÓ DE LA FITXA DE CATALOGACIÓ
Per a la confecció de la fitxa de catalogació s’han pres en consideració les
recomanacions expressades al manual Directrius de continguts per als catàlegs de béns protegits i plans
especials de protecció, que van editar conjuntament, l’any 2013, els departaments de Territori i
Sostenibilitat i de Cultura.
Cadascuna de les fitxes del Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic,
arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí d’Onyar consta de 7 blocs d’informació:
Núm.

Descripció

1
2
3
4
5
6
7

Identificació
Informació gràfica
Dades urbanístiques
Descripció del conjunt o element
Catalogació i usos admesos del bé
Regulació de les intervencions
Informació complementària

Cadascun dels blocs conté diferent informació:
Bloc 1. Identificació
Nom/s i número identificador del conjunt o element a protegir (fitxa número)
Localització: indret, adreça, coordenades UTM
Dades cadastrals, superfície, número de plantes, titularitat
Bloc 2. Informació gràfica
Localització en el plànol topogràfic i en l’ortofotomapa a escala 1/5000 de l’ICGC, amb
orientació nord
Dues fotografies
Bloc 3. Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent: classe de sòl (SUC; SNU; etc.) i qualificació i planejament
urbanístic existent
Classificació del sòl al nou pla: classe de sòl (SUC; SNU; etc.)
Qualificació urbanística al nou pla: codi identificador segons els usos predominants i segons
el teixit o estructura urbana que generen
Bloc 4. Descripció del conjunt o element
Estil, època, cronologia, autoria; descripció del bé
Ús actual i ús original
Estat de conservació: patologies evidents del bé i el seu entorn immediat i de l’entorn de
protecció
Context: anàlisi de l’entorn immediat
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Situació de risc, per als béns ambientals
Bloc 5. Catalogació i usos admesos en el bé
Tipologia del bé a protegir i classificació
Categoria assignada (BCIN, BCIL, BPU...)
Altres proteccions associades: hi ha la possibilitat que en un mateix conjunt o element
radiquin diferents tipologies de béns (per exemple un bé arquitectònic pot contenir un arbre
monumental, restes arqueològiques, etc.). En aquest cas cada valor tindrà una fitxa per
separat (si s’escau), però en qualsevol cas, cada fitxa farà referència a les altres proteccions
que es superposen en aquell indret.
Raons que aconsellen la incorporació al catàleg: tipologia, autoria, raons històriques, etc.,
per als valors culturals; i la rellevància i particularitats ecològiques i biològiques, interès
didàctic o científic, etc., per al patrimoni natural.
Àmbits de protecció i aspectes: descripció dels elements que són objecte de la protecció,
exteriors, interiors, entorn, etc. Cal precisar el nivell del protecció dels diferents elements.
Bloc 6. Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció admesa
Regulació de les intervencions
Intervencions admeses en cobertes, façanes, estructura interior, entorns, etc.
Usos permesos
Bloc 7. Informació complementària
Informació històrica
Referències bibliogràfiques, documentació, etc.
Protecció existent, anterior o prèvia que pot condicionar la protecció proposada.
Observacions
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2. NORMATIVA
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Capítol primer. Naturalesa i abast del Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni
arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí d’Onyar.
Article 1. Objecte
1. Establiment de les mesures urbanístiques de protecció jurídica necessàries per a la
preservació dels béns que, pels seus valors singulars o per les seves característiques
arquitectòniques, històriques o ambientals, siguin objecte d’especial protecció de
conformitat amb la legislació aplicable en matèria urbanística i de protecció del
patrimoni.
2. Identificació dels elements i dels conjunts patrimonials (arquitectònics,
arqueològics-paleontològics, socioculturals-etnològics, naturals o ambientalspaisatgístics) que, considerats aïlladament o en conjunt, juntament amb els entorns
d’influència, construeixen la identitat de Vilobí d’Onyar.
3. Regulació de les intervencions en els béns catalogats a través de la següent
Normativa.
4. Establiment i foment de les mesures i actuacions públiques i privades necessàries
per a la protecció dels béns catalogats i la determinació de les formes d’actuació,
col·laboració i ajut per part de l’Administració.
Article 2. Naturalesa jurídica
Aquest Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i
ambiental del municipi de Vilobí d’Onyar (en endavant, Pla especial i catàleg) s’empara
en el que estableixen els articles 67 i 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’article 24 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer, i els articles 75, 92.2.a), 93.2 i 95 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i es
realitza d’acord amb les determinacions de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català.
Article 3. Contingut del Pla especial i catàleg
1. Memòria
2. Normativa
3. Quadre resum amb el llistat dels elements que es protegeixen.
4. Fitxes
5. Plànols
Article 4. Marc normatiu
1. El Pla especial i catàleg, així com la normativa que l’acompanya, s’ha desenvolupat
d’acord amb la legislació vigent, en especial:
a. Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC), aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5686, de 5 de setembre de 2010).
b. La Llei 3/2012, de 22 de febrer LCAT/2012/133, de modificació de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (DOGC núm. 6077, de 29 de febrer de 2012).
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c. El Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, RLUC), aprovat
per Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol (DOGC núm. 4682, de 24 de juliol de
2006).
d. El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014).
e. La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (DOGC núm. 5044, de
9 de gener de 2008).
f. Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d’habitabilitat (DOGC núm. 5357, de 2 de novembre de 2012).
2. Així mateix, la present Normativa ha estat formulada d’acord amb les normes
jurídiques que regulen de manera específica el patrimoni històric-artístic, és a dir:
a. La Constitució de 1978, vigent, en el seu article 46, que consagra el caràcter
institucional de les normes de protecció del patrimoni.
b. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm.
1807, d’11 d’octubre de 1993.
c. El Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, aprovat per
Decret 78/2002, de 5 de març (DOGC núm. 3594, de 13 de març de 2002, amb
correcció d’errades al DOGC núm. 3915, d’1 de juliol de 2003).
d. La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (DOGC
núm. 4407, de 16 de juny de 2005).
e. La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat (BOE
núm. 299, de 14 de setembre de 2007).
Article 5. Àmbit territorial
L’àmbit territorial d’aquest Catàleg contempla la totalitat del terme municipal de Vilobí
d’Onyar i estén els seus efectes sobre els béns que s’hi incorporen, convenientment
identificats a les fitxes i als plànols normatius.
Article 6. Obligatorietat
Les determinacions del Catàleg són de compliment obligat per a totes les edificacions,
elements, conjunts urbans, de titularitat pública o privada, que expressament s’hi
inclouen.
Article 7. Vigència
El Catàleg entrarà en vigor l’endemà mateix de la publicació al DOGC de la seva
aprovació definitiva. Tindrà una vigència indefinida i serà susceptible de suspensió,
modificació i/o revisió (article 92, TRLUC).

Capítol segon. Desenvolupament del Pla especial i catàleg.
Article 8. Competència
L’aplicació d’aquesta Normativa correspon tant a la iniciativa pública com a la privada,
sense que això disminueixi les atribucions municipals en ordre a la tramitació i
aprovació d’aquestes iniciatives.
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Article 9. Interpretació
1. Les determinacions d’aquest Pla especial i catàleg, i concretament aquestes normes,
s’interpretaran en base als criteris establerts en el Capítol II del Títol preliminar del
vigent Codi Civil. En tot cas, aquestes normes s’interpretaran d’acord amb el contingut
i objectius expressats en la documentació del Catàleg i el que determina l’article 10 de
la LUC.
2. En cas de dubte o contradicció entre la regulació de les previsions del Pla en els
seus diferents documents, es considerarà vàlida la interpretació que ofereixi una
solució més favorable per a la millor conservació de l’edificació, element o àmbit a
protegir.
Article 10. Revisió, modificació o ampliació
1. El Pla especial i catàleg serà susceptible de revisió, modificació i ampliació en el marc
del que estableix l’article 92 del TRLUC. Es considera modificació la incorporació o
exclusió d’algun element o la variació en el règim de protecció (en l’àmbit de protecció,
l’entorn, els usos admesos, la categoria, el nivell o el tipus d’intervenció) de qualsevol
dels béns catalogats.
2. L’Exclusió d’un bé catalogat requerirà de l’informe favorable dels serveis tècnics
municipals, la reconsideració dels paràmetres utilitzats en aquest Pla, l’informe
favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya i la concurrència específica d’alguna de les circumstàncies següents:
a. Enderroc a causa de destrucció o ruïna, sense prejudici de l’exigència de
responsabilitats.
b. Enderroc per determinacions del Planejament.
c. Existència d’errors convenientment demostrats en l’apreciació dels paràmetres.
d. Per determinacions del Planejament en funció de l’interès públic.
3. El procediment per a la inclusió o variacions tendents a ampliar el nivell de protecció
del Catàleg de protecció de Vilobí d’Onyar serà el següent:
a. Les noves inclusions de béns en el Pla especial i catàleg s’iniciaran d’ofici o a instància
de particulars, en expedient individualitzat de cada bé, amb aportació d’antecedents,
dictàmens i altres elements que s’estimi necessari per justificar la incorporació
proposada. L’expedient seguirà el mateix tràmit que el present Pla. A saber, que la
inclusió dels BPU són competència municipal, que la inclusió dels BCIL ho és del
Consell Comarcal de la Selva, en tant que Vilobí no assoleixi els cinc mil habitants, i
que la dels BCIN ho és del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
b. De l’inici i la tramitació de l’expedient d’inclusió es donarà compte de forma
individualitzada als propietaris, titulars dels drets reals, arrendataris i ocupants del bé
afectat, i en cas d’impossibilitat en la seva localització es publicarà per edictes. Tots
ells tindran la consideració d’interessats en l’expedient.
c. L’acord d’iniciar l’expedient d’inclusió al Pla especial i catàleg, una vegada recollida la
informació prèvia que s’estimi suficient i els informes preceptius del Consell municipal
del patrimoni arquitectònic i ambiental, haurà d’adoptar-se per l’Ajuntament en Ple en
el termini màxim de tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud o de la formulació de
la proposta per l’organisme municipal corresponent. En el mateix acte d’incoació de
l’expedient, s’haurà de fer pronunciament exprés i justificat sobre l’aplicació de la
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suspensió potestativa de tramitacions i de l’atorgament de llicències o limitació de les
mateixes, en els termes que estableix l’article 70 de la Llei 2/2000, de 14 de març,
d’Urbanisme.
d. L’expedient s’haurà de complimentar d’acord amb el mateix tipus que configura el
present Pla especial i catàleg i aplicant criteris normatius generals i particulars establerts.
e. Des del moment de l’aprovació definitiva de l’expedient de nova catalogació, els
béns així inclosos passaran a ser part integrant d’aquest document, i s’acolliran tant als
avantatges que això comporta com a l’acompliment de les normes establertes en
aquest Pla especial i catàleg.
4. En tot allò no al·ludit directament en aquest article, pel que fa al procediment de
nova catalogació, s’actuarà de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, i les disposicions que la desenvolupen.

Capítol tercer. Règim general d’intervenció sobre els béns del Pla especial i
catàleg
Article 11. Actuació administrativa
L’activitat municipal en l’àmbit de la protecció i conservació del patrimoni històricartístic i natural de Vilobí d’Onyar, consistirà:
1. La incorporació en el pressupost municipal d’una partida per al manteniment dels
béns catalogats de titularitat pública.
2. La regulació, d’acord amb la legislació vigent i amb el que es determina al Pla especial
i catàleg, de l’atorgament de llicències pels béns catalogats, així com dur a terme
l’activitat d’inspecció i control de les actuacions que hi tinguin lloc.
3. La revisió, la modificació o l’ampliació d’aquest Pla especial i catàleg.
4. L’expropiació d’elements catalogats quan concorrin circumstàncies que la
justifiquin i legitimin.
5. L’establiment de mesures de foment i ajut a les iniciatives privades de preservació i
millora dels béns catalogats.
6. La col·laboració amb ens públics i privats que pels seus objectius portin a terme
activitats coincidents amb l’acció municipal de protecció i valoració, i amb els
propietaris dels béns catalogats.
7. L’enviament al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de la
informació necessària per a l’exercici de les seves competències, i la comunicació, en
el termini més breu possible, de qualsevol situació de perill de destrucció o
deteriorament en què es trobin els béns catalogats.
Article 12. Drets i deures dels propietaris dels béns catalogats
1. Els propietaris, titulars de drets reals i de béns inclosos al present Pla especial i catàleg
tenen dret a:
a. Utilitzar el bé catalogat, amb les limitacions que deriven de la seva protecció.
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b. Realitzar les obres que hi són admeses, especialment les que tenen com a finalitat
el manteniment de la funcionalitat de l’edifici o la millora de les condicions estructurals
o de salubritat.
c. Acollir-se a les mesures de foment i ajut, estipulades per les administracions
públiques per tal de complir el deure de preservació, manteniment i conservació.
d. Transmetre els béns catalogats, seguint els procediments legalment establerts, sense
perjudici als drets que la legislació atorga a l’Ajuntament o altres administracions
públiques en matèria d’adquisició de béns culturals.
e. Sol·licitar a l’administració de la Generalitat o a l’administració local l’admissió de
la cessió en propietat dels béns catalogats en pagament de deutes.
2. Els propietaris, titulars de drets reals i de béns inclosos al present Pla especial i catàleg,
tenen el deure de:
a. Executar les obres o les actuacions necessàries dirigides al manteniment del bé en
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, així com les obres dirigides a la
conservació, la consolidació i el manteniment del bé catalogat (articles 78 i 93 del
Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística i 21, 25 i 29 de la LPCC).
b. Facilitar la informació que l’Ajuntament requereixi sobre l’estat dels béns i sobre la
seva utilització, i en el seu cas, el dret d’accés d’especialistes en patrimoni, depenent
de la característica del bé, per procedir-ne a l’estudi i catalogació.
c. Permetre la col·locació de plaques de senyalització patrimonial a les façanes dels
immobles catalogats, després d’haver estat degudament informats i assabentats.
3. Queda prohibida la destrucció dels béns inclosos al Pla especial i catàleg, llevat dels
que gaudeixin únicament de protecció documental.
4. L’Ajuntament podrà regular les activitats que es desenvolupin als immobles
catalogats, quan les activitats o usos posin en perill la permanència o integritat dels
béns o dels seus valors protegits.
5. La declaració d’estat ruïnós no eximeix els propietaris de les responsabilitats de tot
ordre que els puguin ser exigides pel que fa als deures de conservació que els
corresponen (art. 94 del Decret 64/2014). En cas d’incompliment d’aquests deures,
l’Administració podrà exercir al seu favor els drets establers a la legislació
d’expropiació forçosa (Art. 110e de la TRLUC).
Article 13. Drets de tempteig i retracte de béns catalogats
Els propietaris, titulars de drets reals i posseïdors de béns inclosos al present Pla especial
i catàleg, les fitxes dels quals determinin que són susceptibles de ser adquirits per
l’Administració, tenen l’obligació de comunicar a la Generalitat de Catalunya la
transmissió del bé catalogat. Tant la Generalitat de Catalunya com l’Administració
local poden exercir el dret de tempteig, i en el seu cas, de retracte.
Article 14. Règim disciplinari
Les infraccions a les determinacions d’aquest Pla especial i catàleg es regiran per allò que
estableix la legislació urbanística i la relativa al patrimoni cultural, i que les classifica
en infraccions lleus, greus i molt greus (Arts. 71, 72, 73 i 76 de la LPCC i art. 203 del
TRLUC).

75

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Article 15. Sol·licitud d’informació urbanística
Per a la sol·licitud d’informació urbanística de béns catalogats a l’Ajuntament, caldrà
identificar la finca a la que es refereix indicant-ne l’adreça o la referència cadastral.
Article 16. Consulta i divulgació
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar promourà la consulta pública d’aquest Pla especial i
catàleg a través de les accions que cregui oportunes, com a instrument per a la difusió
i preservació del patrimoni cultural i natural del municipi.

Capítol Quart. Tipus, categories i nivells de protecció dels béns catalogats
Article 17. Descripció dels tipus de béns catalogats
1. Als efectes d’aplicació de la normativa continguda al Pla especial i catàleg, es
classifiquen en:
a. Béns Arquitectònics. El patrimoni arquitectònic el formen elements o conjunts amb
valor cultural, històric o identitari del municipi. El Pla especial i catàleg divideix els béns
arquitectònics en dos grups:
aa. Elements arquitectònics (EA), que comprèn els monuments
arquitectònics declarats, els elements singulars (escuts, pedres heràldiques,
relleus, pintures murals, etc.), fragments (portalades, tanques, tribunes, relleus,
esgrafiats, etc.), obra civil (camins, ponts, etc.) i l’arquitectura popular.
ab. Conjunts Urbans (CU), que comprèn els ambients de carrers o fronts
edificats.
b. Béns arqueològics i paleontològics. Formen part del patrimoni arqueològic els béns
mobles i immobles de caràcter històric, situats o procedents de la superfície, del subsòl
o de sota l’aigua que poden servir com a instruments per al coneixement de la història
o la cultura, sempre que per obtenir aquest coneixement calgui estudiar-los amb
metodologia arqueològica.
Formen part del patrimoni paleontològic els elements fòssils no relacionats amb
l’ésser humà ni amb els seus orígens o antecedents, situats o procedents de la
superfície, del subsòl o de sota l’aigua, i que són susceptibles de ser estudiats amb una
metodologia paleontològica (en el moment de la redacció d’aquest Catàleg no hi ha
béns paleontològics identificats al municipi).
ba. Constitueixen el patrimoni arqueològic de Vilobí d’Onyar les Àrees
d’Expectativa Arqueològica (AEA), que inclouen els jaciments arqueològics.
c. Béns Ambientals i Paisatgístics. El patrimoni paisatgístic el conformen les àrees i els
béns naturals que són resultat d’una interacció dinàmica entre els diferents factors
ambientals.
ca. Constitueixen el patrimoni ambiental de Vilobí d’Onyar els Bens
Ambientals (BA) que inclouen els Arbres d’Especial Interès.
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Article18. Categories de protecció dels béns catalogats
1.Per a la determinació del règim legal de protecció, d’acord amb la legislació sobre el
patrimoni cultural, els béns del Pla especial i catàleg es classifiquen en les categories
següents:
a. Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Són els béns rellevants del
patrimoni cultural català, declarats això expressament d’acord amb el
procediment establert a la legislació sobre el patrimoni cultural, inclosos al
Registre de Béns Cultural d’Interès Nacional.
b. Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Són els béns que tot i la seva
significació i importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns
cultural d’interès nacional, i que es troben inclosos al Catàleg del Patrimoni
Cultural Català, que cal preservar com a identificadors del municipi.
c. Espais amb 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.
d. Béns amb Protecció Urbanística (BPU). Són altres béns que inclou aquest
Catàleg, que no es troben inclosos en les categories anteriors, però que
reuneixen valors culturals per al municipi de Vilobí d’Onyar.
Article 19. Definició dels nivells de protecció dels béns catalogats i les actuacions que s’hi
admeten
Per a cada element inclòs al Pla especial i catàleg, i a efectes de determinació de la
protecció que li pertoca, s’hi incorpora els nivells de protecció següents:
1. Integral.
A tots els elements adscrits en aquest nivell, 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 es permeten actuacions de
consolidació i restauració que no malmetin, o desvirtuïn el bé.
S’hi admeten:
a. Obres de consolidació i conservació per assegurar l’estabilitat de l’edifici i que
afectin els fonaments, l’estructura portant, la coberta i l’escala, sense que afectin la
seva posició i mida.
b. Obres de restauració pel restabliment de l’estat original dels elements arquitectònics
alterats, emprant la reconstrucció de les parts eventualment enderrocades.
c. Obres de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions d’ús i
habitabilitat, amb el manteniment de les característiques tipològiques de l’element, tot
i la possibilitat d’incorporar-hi nous usos.
d. Obres de desmuntatge i eliminació de cossos i altres elements sobreposats que no
siguin d’interès per a la historicitat de l’edifici i/o es demostrin incoherents amb
l’estructura originària i amb les ampliacions orgàniques que l’edifici hagi acumulat al
llarg del temps.
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e. Obres o treballs per a la inclusió d’elements tecnològics, higiènics o sanitaris
essencials per al seu ús i, en general, per a l’habitabilitat de l’edifici, sempre que es
respectin les normes que incorpora aquest Pla especial i catàleg.
f. Obres per a la millora de l’accessibilitat i l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
2. Total.
Nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials
que els desfigurin i que cal preservar globalment. En tots els elements adscrits a aquest
nivell es protegeix la volumetria, la composició i elements constitutius de les façanes
visibles del carrer, i els espais interiors que tinguin un interès especial. En aquests
edificis i elements, les actuacions permeses s’adreçaran a la conservació i recuperació
dels aspectes que s’hagin vist alterats per tal de recuperar els valors originals de
l’edificació. A efectes d’interpretació, en els habitatges en SNU, el nivell «Total» és el
que es correspon amb el nivell de «Rehabilitació» al Pla Especial Catàleg Específic de Masies
i Cases Rurals de Vilobí d’Onyar.
S’hi admeten:
a. Obres de consolidació i conservació per assegurar l’estabilitat de l’edifici i que
afectin els fonaments, l’estructura portant, la coberta i l’escala, sense que es permeti la
modificació de la posició i la mida.
b. Obres de restauració tipològica i de restabliment dels valors originals de l’edificació,
d’aspectes arquitectònics significatius, com ara les façanes i els ambients interiors que
conservin un especial interès.
c. Obres de restauració tipològica que comportin la consolidació de l’estructura de
l’edifici i la substitució de les parts inseparables del mateix, sense modificar-ne els
elements estructurals que configuren la pròpia construcció.
d. Obres de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions
d’habitabilitat, accessibilitat i seguretat, mantenint les característiques tipològiques de
l’element, tot i incorporar-hi la possibilitat de nous usos.
e. Obres d’ampliació d’acord amb les determinacions del Planejament General i/o
derivat.
f. Obres o treballs d’eliminació d’elements sobreposats que resultin incoherents amb
l’estructura originària de l’edifici i amb les ampliacions orgàniques del mateix.
g. Obres o treballs de restabliment tipològic i de renovació d’una part parcialment o
totalment enderrocada de l’edifici, sempre que es demostri documentalment la
coherència de la proposta amb la fesomia originària de l’immoble, o d’un altre mentre
respongui al mateix tipus i període històric. L’actuació ha de buscar el reforç de les
característiques tipològiques estructurals, funcionals i formals.
h. Obres de desmuntatge sense possibilitat de reconstrucció d’elements estranys
sobreposats a la implantació originària i que contribueixin a la recuperació funcional i
formal d’espais lliures vinculats a l’edifici.
i. Obres o treballs per a la inclusió d’elements tecnològics, higiènics o sanitaris
essencials per al seu ús i, en general, per a l’habitabilitat de l’edifici, sempre que es
respectin les normes que incorpora aquest Pla especial i catàleg.
j. Obres per a la millora de l’accessibilitat i l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
3. Parcial.
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Nivell de protecció per als béns en què interessa la preservació i la valorització d’algun
dels elements que componen l’edificació. A tots els béns adscrits en aquest nivell de
protecció, es protegeix l’estructura portant principal, l’estructura funcional i les
façanes. La concreció dels elements que es protegeixen i les condicions d’intervenció
s’especifiquen a la fitxa individual de cadascun dels béns protegits.
S’hi admeten:
a. Les obres, sempre que no es perdin els valors dels elements que en van motivar la
protecció. Els elements o les parts que resten especialment protegides es descriuen a
la fitxa corresponent. En el cas del patrimoni arqueològic o paleontològic, la protecció
parcial podrà afectar el jaciment quan hagin estat descobertes, investigades i
documentades les restes arqueològiques i paleontològiques, i sempre d’acord amb el
que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, de la Generalitat de Catalunya.
4. Ambiental.
Nivell de protecció per a béns i/o conjunts el valor dels quals resideix, principalment,
en la configuració d’un paisatge urbà, rural, natural o paisatgístic/ambiental. A aquest
nivell s’hi adscriu la protecció d’ambients, conjunts i fronts edificats en què es
protegeix especialment la composició, ritme o estil de les façanes, que fan possible la
identificació d’uns valors homologables en tot l’ambient o front i es regulen les
condicions d’integració de les noves intervencions.
S’hi admeten:
a. Obres de reforma parcial, siguin majors o menors, sempre d’acord amb els tipus
edificats definits i les condicions generals d’edificació.
b. Obres de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions
d’habitabilitat, accessibilitat i seguretat, mantenint les característiques tipològiques de
l’element, tot i incorporar-hi nous possibles usos.
c. Obres de desmuntatge parcial que permetin la reconstrucció immediata segons les
directrius que estableix la Normativa i, quan s’escaigui, la fitxa individualitzada.
d. Obres d’ampliació parcial, sempre que ho permeti la normativa urbanística derivada
del planejament general i/o derivat.
e. Obres de substitució de l’edificació, sempre d’acord amb la normativa urbanística
derivada del planejament general i/o derivat.
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 (planimètrica i fotogràfica) que garanteixi la permanència de la memòria
històrica del bé catalogat.
Quant als jaciments arqueològics, aquest nivell és aplicable als casos en què les
intervencions tenen com a finalitat descobrir, investigar i documentar restes o vestigis.
6. Àrea d’expectativa arqueològica.
S’aplica a espais urbans, rurals o naturals que són susceptible de contenir elements o
jaciments d’interès arqueològic al subsòl. Qualsevol intervenció en aquests espais,
incloent-hi el subsòl de béns immobles, haurà d’anar precedida d’exploracions i dels
pertinents informes arqueològics que justifiquin l’oportunitat de l’obra projectada.
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Capítol Cinquè. Condicions específiques d’intervenció sobre els béns
catalogats
Les condicions específiques d’intervenció es desglossen en unes condicions
específiques per a cadascuna de les tipologies de béns que conté aquest Pla especial i catàleg, a
saber:
Condicions específiques d’intervenció en els Elements Arquitectònics (BA) catalogats
Article 20. Mecanismes d’intervenció
1. A les fitxes, que de forma particularitzada regulen les intervencions possibles sobre
els béns contemplats en aquest Pla especial i catàleg, i com a complement als criteris
d’intervenció tipus, es detalla el que caldrà tenir en compte en cadascun dels elements
que definiran la proposta de protecció de l’element, i que afecta al tractament exterior
i volumetria, façanes, cobertes, entorn i jardins, així com l’estructura i ordenació de la
distribució interior.
2. En aquesta regulació detallada dels béns s’estableix també els usos admissibles o
compatibles tenint en compte que els usos assignats no en malmetin els valors.
3. Les actuacions permeses mantenen el caràcter general, es complementen i es
detallen el els articles descrits en aquesta normativa.
4. Les actuacions permeses contemplades es resumeixen en el llistat-resum que
segueix:
a) Actuacions a l’exterior. El volum
aa) Manteniment i conservació de la volumetria.
ab) Adequació del volum a la normativa de la zona.
ac) Demolicions parcials de volums incorporats sense valor arquitectònic.
ad) Demolició
b) Actuacions a les façanes
ba) Manteniment i conservació de les façanes.
bb) Recuperació dels elements malmesos.
bc) Restauració dels elements.
bd) Millora de l’element d’acord amb la normativa general.
be) Demolició
c) Actuacions a les cobertes
ca) Manteniment i conservació de la coberta.
cb) Recuperació dels elements malmesos (xemeneies, claraboies, porxos, etc.)
cc) Millora de ràfecs d’acord amb la normativa general.
cd) Demolició
d) Actuacions a l’estructura interior
da) Manteniment i conservació dels sostres interiors.
db) Substitució de sostres amb manteniment d’alçades.
dc) Substitució i millora de l’estructura interior per adequació amb condicions
(manteniment de les obertures de la façana, etc.)
dd) Demolició i adequació.
Article 21. Intervenció en l’element en funció de la relació que manté amb l’entorn exterior
Modificacions de la volumetria
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Quan l’actuació suposi la modificació del volum per remuntes permeses pel
plantejament, per necessitats funcionals, per adequar-se a normatives sectorials, i/o
per actuacions de nova planta, s’actuarà segons els paràmetres següents:
1. En general es buscarà la definició d’una proposta arquitectònica integradora en base
a l’estudi de la composició i tipologia de les façanes que conformen l’ambient o front,
tant de les façanes a carrer com a les de la façana posterior, per tal de conservar els
ritmes d’obertures, la relació buit-ple, les galeries obertes i els acabats de paraments.
2. Únicament en els cas d’elements catalogats que per raó dels valors arquitectònics i
històrics sigui interessant i justificat explicar la nova intervenció, es permetrà
propostes diferenciades. En ambdós casos, l’addició i/o modificació del volum no
suposarà la pèrdua dels valors arquitectònics protegits i es procurarà que el llenguatge
arquitectònic utilitzat permeti diferenciar l’edifici original de la nova construcció,
excepte en els casos de reconstrucció.
Parcel·lació
1. S’evitarà la unificació de prcel3les existents.
2. En el cas de projectes que afectin més d’una parcel·la amb un sol projecte unitari,
es mantindrà la unitat individual en la composició i imatge exterior de cada parcel·la
original.
Profunditat edificable
1. S’establirà com a profunditat edificable màxima la que determinen els plànols
d’ordenació continguts a les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar,
o al planejament que les substitueixi.
L’alçada de les façanes
1. En general, respectarà el nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima
consignades a les NNSS. de Vilobí d’Onyar i, quan serà aprovat, les del POUM.
2. En les zones del nucli antic, l’alçada vindrà determinada per la mitja de les façanes
contigües antigues que tinguin el nombre màxim de plantes permeses per les N.N.S.S.)
sense que superi l’alçada reguladora màxima (ARM) que fixi les N.N.S.S., amb la
finalitat d’evitar cornises contínues i el manteniment de la individualitat de l’element
dins l’ambient o front. Únicament quan es justifiqui la necessitat d’aconseguir la
continuïtat d’una cornisa i/o altre element destacat de la coronació, s’adoptarà l’alçada
de les edificacions contigües. En el moment d’aplicar normatives sectorials, prevaldrà
el fet de la catalogació en interpretar-les. Tot i així, quan per raó d’aplicació d’aquesta
no sigui possible l’aplicació dels criteris anteriors, es redactarà una proposta diferent
que haurà de rebre el vist i plau de la comissió tècnica de patrimoni en què el municipi
delegui la resolució.
Article 22. Intervenció en les façanes
Composició de forats
Quan per remuntes, ampliacions, millora de les condicions d’habitabilitat i salubritat
i/o modificació del programa funcional es permeti actuar sobre les façanes
catalogades, s’actuarà amb els criteris següents:
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1. Predominarà la composició vertical sobre l’horitzontal.
2. En façanes molt opaques es permetrà un nou eix de composició en façanes que
siguin més amples de sis (6) metres. S’evitarà les modificacions de les obertures
protegides que en desvirtuïn l’element.
3. S’aplicaran criteris entonats amb el manteniment de la composició tradicional dels
eixos verticals, tot disposant les obertures de les plantes pis en l’eix de les obertures
de la planta baixa.
4. En edificis existents, a les obertures de les plantes baixes haurà de dominar en
superfície el ple sobre el buit.
5. Caldrà preservar les galeries o porxos de les plantes superiors oberts a carrer, o a
façanes darreres o posteriors, que van tenir o tenen una funció d’assecador.
Balcons finestres i portals
1. Forats: Els elements de forat a utilitzar en la composició de les plantes pis seran
balcons i finestres, que es justificaran en relació a les preexistències del conjunt
ambiental o front de carrer on se situïn.
2. Arcs: Es podrà utilitzar l’arc en els forats de façana únicament quan hi hagi
preexistències en l’edifici o a l’ambient de referència que així ho aconsellin.
3. Brancals i llindes: En les obres de reforma es mantindran els brancals i llindes
existents, si són els originals de l’edifici o han estat recollits a les fitxes individualitzades
de l’element. Es buscarà solucions arquitectòniques per emmarcar també la resta
d’obertures, ja sigui amb materials o colors diferents.
4. Baranes: En general, en balcons volats s’utilitzaran les baranes de barrots de ferro
i/o la predominant en el mateix conjunt ambiental o front de carrer. En porxos
reculats de les últimes plantes s’admetran també altres solucions originals com els
barrots de fusta.
5. Fusteries: S’evitarà la utilització de fusteries amb materials plàstics i/o brillants i es
recomana la utilització de fusteries de fusta a les obertures de les plantes pis.
6. Persianes: Es recomana evitar la col·locació de persianes convencional d’alumini o
plàstic i es recomana la utilització de porticons interiors i/o altres solucions que
s’adaptin l caràcter general de l’ambient.
Materials
1. Utilització d’estucs i/o arrebossats pintats amb games cromàtiques adients.
2. A les plantes baixes, el tractament també serà similar a la resta i no es permeten els
aplacats a tota l’alçada que desvirtuïn els materials característics propis de la tipologia
original de l’edifici. Es permetrà la col·locació de sòcols de protecció amb materials
adients, sempre que se’ls proporcioni un acabat coherent amb les preexistències
tradicionals, preferentment amb acabats d’estuc més bast o pedra, i amb una altura
màxima d’un metre.
3. S’admetrà la utilització d’altres materials per a detalls singulars de la composició
sempre que siguin respectuosos amb el conjunt.
4. No s’admetrà el maó vist utilitzat com a parament principal de la façana.
Color
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1. L’ajuntament redactarà una ordenança municipal que reguli els criteris d’elecció dels
colors i els procediments per donar-hi el vist i plau. L’ordenança podrà incloure també
una carta de colors.
Article 23. Intervenció en les cobertes i ràfecs
Característiques i materials
1. Pendent: Es mantindran les característiques de la coberta existent, llevat dels casos
en què el planejament permeti una remunta. En aquest cas, serà el document de
planificació tramitat el que fixarà les característiques.
2. Ràfec o cornisa: En general, les cobertes tindran un ràfec inclinat amb un vol màxim
de 60 cm, excepte quan l’existent sigui de majors dimensions. Es prendrà com a
referència el tipus general del conjunt ambiental o front de carrer. També s’admetrà
com a coronament la cornisa en les reformes d’edificis catalogats que tinguin terrat o
que hi hagi actualment cornisa que forma part de la seva estètica general, com és el
cas dels edificis de finals del segle XIX i inicis del XX, i/o altres exemples neoclàssics.
Article 24. Sol·licitud de llicència per a intervencions d’obres menors als elements
arquitectònics catalogats
Les actuacions, que de conformitat amb la normativa municipal tinguin la consideració
d’obres menors, mantindran la consideració als efectes de la seva tramitació. No
obstant, atès que afecta un bé catalogat, ha d’anar acompanyada d’un estudi
patrimonial proporcionat a l’entitat i àmbit de la intervenció. En aquest cas, la
memòria justificativa ha de contenir un reportatge fotogràfic en color de l’interior i
exterior de l’element i el seu entorn, una memòria constructiva que expressi de manera
detallada els materials i el cromatisme de la intervenció, plànols a escala 1/50 de l’estat
previ a la intervenció i plànols a escala 1/50 en què hi consti la proposta d’intervenció
i els detalls constructius.
Article 25. Consideracions sobre les instal·lacions urbanes en els elements arquitectònics
1. Es recomana que les instal·lacions tècniques de serveis (conduccions d’electricitat,
aigua, gas, telèfon, enllumenat públic) que afectin les façanes dels elements o conjunts
urbans catalogats, així com els seus àmbits de protecció, siguin soterrades.
2. Si, per causes tècniques no es pot complir amb el precepte anterior, s’hauran
d’ocultar o integrar arquitectònicament a la façana. Caldrà aportar un croquis a escala
mínima 1/50 de la façana o àmbit afectats, indicant-hi la situació de la instal·lació.
Article 26. Assoliment de l’edificabilitat prevista pel planejament vigent
De forma general i per als béns catalogats en què el planejament vigent prevegi una
edificabilitat superior a l’actual, es desenvoluparan els següents instruments amb
l’objectiu d’integrar l’edificabilitat no exhaurida a l’element catalogat:
1. Plans de millora urbana per regular la composició volumètrica i de façanes en sol
urbà consolidat, en els termes que estableix l’article 70.1b, in fine, del TRLUC.
2. Concreció de l’ordenació volumètrica prèvia o simultània a la concessió de llicència
d’edificació, de conformitat amb l’article 58.3 del TRLUC.
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Article 27. Adaptació funcional a les normatives sectorials
1. S’admetran les actuacions d’adaptació de l’edifici a les condicions exigides per les
normatives sectorials per al desenvolupament adequat dels usos admesos.
2. Les actuacions que tendeixen a la millora de l’accessibilitat es consideraran de
caràcter prioritari.
3. L’adaptació haurà de ser respectuosa amb els valors patrimonials de l’element, que
en cap cas podran quedar desvirtuats o compromesos de manera severa.
Article 28. Normativa relativa als entorns de protecció dels elements arquitectònics
Les fitxes dels elements catalogats poden establir un entorn de protecció, un espai en
el qual les intervencions han de subjectar-se al que es determina en aquest article:
1. Les mitgeres que formin part de l’entorn d’un element seran tractades com a façanes
en el que fa referència als acabats.
2. Els edificis que formin part de l’entorn d’un element s’ajustaran, en la mesura que
sigui possible, en alçada, composició, materials, textura i color en relació a l’edifici
catalogat.
3. En tot cas, es remetrà a allò establert a la normativa específica de cada element que
es contempla a la fitxa de protecció.
4. L’adequació que s’exigeix en l’entorn d’elements catalogats ha d’evitar solucions
falsament mimètiques i, pel contrari, buscar propostes arquitectòniques que no
distorsionin la percepció de l’objecte de protecció ni el desmereixin.
5. Les intervencions a l’espai públic hauran de tenir en compte la imatge dels elements
protegits.
Article 29. Usos
En els edificis i elements protegits s’hi admetran els usos que regulen les normes
urbanístiques de planejament, per la clau urbanística que tenen assignada, i que siguin
compatibles amb la conservació dels seus valors i que no comportin actuacions
diferents a les admeses en cada cas.
L’ajuntament de Vilobí d’Onyar, a partir de l’informe dels Serveis Tècnics Municipals,
o bé de la Comissió Territorial de Patrimoni del Departament de Cultura, quan la
implantació d’un nou ús afecti la volumetria i/o estètica de l’element protegit, podrà
denegar els canvis d’ús que comportin actuacions que es considerin incompatibles
amb el manteniment o la millora de les característiques morfològiques de l’element
protegit.
Article 30. Sol·licitud de llicència per a intervencions en elements arquitectònics catalogats
La sol·licitud de llicència d’obres majors per a la intervenció en els elements o conjunts
catalogats haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
a. Memòria justificativa en relació a la fitxa de protecció del Pla especial i catàleg, on hi
ha de constar la relació de les actuacions proposades en els àmbits protegits, les
relacions amb l’entorn definit i la seva normativa, els usos relacionats amb la
intervenció que es formula i la justificació de l’acompliment de la fitxa de protecció
del Catàleg.
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b. Memòria descriptiva i constructiva de la situació actual del bé catalogat, o hi ha de
constar l’estat actual de l’element i la seva àrea de protecció, l’estat actual específic dels
elements catalogats sobre els quals es vol actuar, l’anàlisi de danys i patologies del bé
i l’avaluació de l’estat de l’entorn.
c. Memòria descriptiva i constructiva de la intervenció que es vol dur a terme, en les
quals el promotor ha d’aportar una avaluació de l’estat de les càrregues (quan afectin
elements estructurals), la composició (oficis, materials, textura, colors, etc.) les
mesures específiques que adoptarà, així mateix com un plànol de situació (escala
1/500), plànols de detall (escala 1/20) de baranes, balcons, etc., plànols de detall
(escala 1/50) de plantes, alçats, seccions de les intervencions objecte de llicència amb
els detalls imprescindibles per a la correcta comprensió de la intervenció, fotografies
en color de l’interior i l’exterior de l’element i autorització altres organismes o
administracions competents, sempre que siguin necessàries.
Article 31. Sol·licitud de llicència per a intervencions als entorns dels elements arquitectònics
catalogats
La sol·licitud de llicència d’obres majors per a la intervenció en els entorns dels
elements o conjunts catalogats haurà d’anar acompanyada de la documentació
següent:
a. Memòria justificativa, coherent amb la fitxa de protecció del bé catalogat, en què hi
ha de constar la relació de l’edifici objecte de la intervenció amb el dit bé catalogat i la
normativa que li és pertinent.
b. Memòria descriptiva i constructiva de la situació actual de l’element objecte
d’intervenció i l’entorn de l’element catalogat.
c. Memòria descriptiva i constructiva de l’actuació que es proposa dur a terme, amb
expressió de composició, oficis, materials, textures, color, etc. i justificació de
l’adequació en l’entorn de l’element catalogat.
d. Plànol de situació a escala 1/500, que identificarà l’àmbit de protecció de l’element
catalogat o les característiques de les cobertes.
e. Plànols de les intervencions que es duran a terme, a escala 1/50, definides en plantes,
alçats, seccions i volumetria.
f. Fotografies de l’entorn en color, amb especial atenció a la situació de les
intervencions que es duran a terme en relació a l’element catalogat.
Condicions específiques d’intervenció en els Conjunts Urbans (CU) catalogats
Article 32. Definició de Conjunt Urbà (CU)
Comprèn les condicions d’intervenció referent als immobles situats en els conjunts
urbans, amb la voluntat de preservar els que per les seves característiques físiques i
morfològiques, constitueixen una part del patrimoni de Vilobí d’Onyar.
Article 33. Actuacions permeses als Conjunts Urbans
1. Podran dur-se a terme obres de conservació, reforma i ampliació als edificis
compresos en els Conjunts urbans, així com la substitució de l’edificació d’acord amb
les condicions que es determinen en aquest capítol. En general, es buscarà definir una
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proposta arquitectònica integradora en base a l’estudi de la tipologia de les façanes que
conformen l’ambient o front, per tal de conservar el ritme de les obertures, relació
buit ple, galeries cobertes i acabats de paraments.
a. Obres de reforma, sempre d’acord amb els tipus edificatoris definits i les
condicions generals de l’edificació.
b. Obres de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions d’ús i
d’habitabilitat, amb el manteniment de les característiques tipològiques de
l’element, tot i incorporar-hi nous usos possibles.
c. Obres de desconstrucció de cossos i altres elements sobreposats que no siguin
d’interès per a la historicitat de l’edifici i es demostrin incoherents amb l’estructura
originària i les ampliacions orgàniques que hagi suportat l’edifici, al llarg del temps.
d. Obres d’ampliació, sempre que ho permeti la normativa urbanística derivada
del planejament general i/o derivat i d’acord amb el capítol 5 d’aquesta
Normativa.
e. Obres d’enderroc i substitució de l’edifici, d’acord amb el planejament vigent i
el capítol 5 d’aquesta Normativa.
2. Els criteris d’intervenció en obra nova permesa pel planejament urbanístic, al
Conjunt Urbà, comportarà la seva integració al conjunt al qual pertany. Els projectes
que es redactin contemplaran, tot i que de forma esquemàtica, la totalitat del conjunt.
3. Els criteris d’intervenció en ampliacions i addicions, permeses pel planejament
urbanístic, tant en alçada com en profunditat, hauran de formular-se a través d’una
proposta arquitectònica integradora o diferenciada, però sempre elaborada des del
respecte a l’element original i l’entorn.
4. Els criteris d’intervenció en l’espai públic, en l’àmbit dels Conjunts Urbans protegits
per aquest Pla especial i catàleg, prioritzaran la circulació de vianants i les seccions de
calçada a un únic nivell, amb tractament del paviment que resulti coherent amb els
elements del sector.
Article 34. Sol·licitud de llicència per a intervencions en elements inclosos als Conjunts Urbans
(CU)
La sol·licitud de llicència d’obres majors per a la intervenció en elements inclosos als
Conjunts Urbans (CU) haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
1. Memòria justificativa, coherent amb la fitxa de protecció del Conjunt Urbà (CU),
en la qual hi ha de constar la relació de les intervencions amb els àmbits definits i els
paràmetres de regulació dels dits àmbits.
2. Memòria justificativa de l’actuació proposada, que haurà de contenir:
a. Anàlisi de la localització del projecte en el conjunt urbà catalogat, per tal de poder
fer una reflexió paisatgística. La dita reflexió ha de consistir en un estudi dels valors
dominants en el conjunt urbà en què es vol dur a terme l’actuació, amb especial atenció
al tipus de parcel·la i la tipologia dels edificis.
b. Anàlisi del conjunt arquitectònic que comprèn un estudi del tram de carrer en què
es vol dur a terme l’actuació, tenint en compte les alçades de les façanes, la composició,
el ritme de les obertures, els materials i colors d’acabat, etc. Així mateix, caldrà una
avaluació de les addicions i les alteracions que s’hagin produït en l’immoble que puguin
trencar o no la continuïtat en el front del carrer.
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c. Justificació del projecte, d’acord amb els requeriments de la normativa i de la fitxa
del Catàleg.
3. Documentació gràfica, que haurà de contenir plànols de situació i d’emplaçament,
referits al conjunt urbà, a escala 1/2000 per indicar la posició urbana, i a escala 1/500
per detallar-ne la ubicació. També, plantes i seccions a escala 1/50 en què es distingeixi
perfectament els elements estructurals i les distribucions que es modifiquen. Així
mateix, quan s’intervingui a les façanes, bé sigui modificant-les substancialment, o
perquè es construeixen de nova planta, es presentaran plànols a escala 1/50 de l’estat
actual i de la proposta en què s’hi hauran d’incloure les façanes contigües. Finalment,
es presentarà un alçat conjunt del tram de carrer, a escala 1/100, per tal de comprovar
la integració de l’actuació en el front protegit.
4. Fotografies en color del conjunt catalogat en què es puguin identificar les
intervencions proposades.
5. En el cas que la intervenció signifiqui l’enderroc total o parcial de la façana es
presentarà una memòria justificativa i el projecte de nova construcció, sense perjudici
del compliment dels punts anteriors.

Condicions específiques d’intervenció en les Àrees d’Expectativa Arqueològica i
Paleontològica (AEA- AEP) catalogades
Article 35. Àmbit d’aplicació
1. Formen part del patrimoni arqueològic de Vilobí d’Onyar els béns mobles i
immobles situats o procedents de superfície, del subsòl o sota l’aigua que poden servir
com a instruments per al coneixement de la història o la cultura, sempre que per
obtenir-ne el coneixement calgui estudiar-los amb metodologia arqueològica.
2. Formen part del patrimoni paleontològic de Vilobí d’Onyar els elements fòssils no
relacionats amb l’ésser humà ni mb els seus orígens o antecedents, situats o procedents
del sòl, del subsòl o sota l’aigua, que formen part d’una unitat coherent encara que
individualment no tinguin especial rellevància, susceptibles de ser estudiats amb
metodologia paleontològica. En el moment de la redacció d’aquest Catàleg no ha restes
paleontològiques conegudes a Vilobí d’Onyar.
Article 36. Objecte
És objecte d’aquesta Normativa:
1. Definir les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) o Àrees d’Expectativa
Paleontològica (AEP) que han de ser objecte de protecció, pel fet que existeixin indicis
racionals, evidències materials, antecedents històrics o altres, que permetin suposar
l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques i establir les categories de
protecció.
2. Delimitar i regular les actuacions als Espais de Protecció Arqueològica (EPA) i Béns
Cultural d’Interès Nacional (BCIN), susceptibles de materialitzar Intervencions
Arqueològiques Preventives, amb anterioritat a la transformació del sòl i/o a la
intervenció sobre un lloc o immoble explícitament catalogat.
3. Facilitar el procediment que garanteixi l’obtenció de documentació i estudi sobre
qualsevol troballa arqueològica o paleontològica i la seva possible protecció.
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4. Propiciar la recuperació física, la consolidació i l’adequació museològica dels béns
d’interès arqueològic o paleontològic que estiguin en prou bon estat de conservació i
que permetin el seu aprofitament científic, cultural, didàctic i social.
Article 37. Classificació
El patrimoni arqueològic i paleontològic de Vilobí d’Onyar es classifica en els següents
tipus:
1. Les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) són els llocs en què pels coneixements
històrics, documentals, tipològics o altres, resulta plausible suposar l’existència de
restes arqueològiques. La informació sobre les Àrees d’Expectativa Arqueològica
conegudes està recollida a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya amb un
registre numerat. Les AEA inclouen els jaciments arqueològics. Són els llocs on
existeixen restes constructives o elements de cultura material fruit de l’activitat
humana, documentats a través de prospeccions superficials o d’excavacions del
subsòl. La informació sobre els jaciments arqueològics coneguts està recollida a
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya amb un registre numerat.
2. Les Àrees d’Expectativa Paleontològica (AEP) són els llocs que pels coneixements
històrics, documentals, tipològics o altres és plausible suposar l’existència de restes
paleontològiques. En el moment de la redacció d’aquest Pla especial i catàleg no hi ha
restes paleontològiques conegudes a Vilobí d’Onyar.
a. Les intervencions en aquests espais es regiran d’acord amb el que estableix la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Article 38. Regulació de les intervencions
1. Qualsevol intervenció arqueològica pública o privada en els àmbit que el Pla especial
i catàleg ha establert com a Àrea d’Expectativa Arqueològica (AEA) o Àrea
d’Expectativa Paleontològica (AEP) —cap d’identificada al municipi en el moment de
la redacció d’aquest Pla especial i catàleg» requereix de l’aprovació prèvia del
corresponent projecte d’intervenció per part del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la preceptiva llicència municipal.
2. L’ajuntament de Vilobí d’Onyar haurà de ser informat de l’inici, evolució i
acabament dels treballs que es duguin a terme en els jaciments i les àrees d’expectativa
arqueològica i paleontològica. Així mateix, se li comunicarà qualsevol troballa que es
produeixi.
3. A efectes de protecció les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) tenen la
consideració d’Espais amb Protecció Arqueològica EPA.
4. En les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) i Paleontològica (AEP), el procés
de concessió de llicència d’enderroc, reforma o rehabilitació que afecti a planta baixa
o soterrània o nova edificació requerirà d’un informe dels serveis tècnics escaients, en
el qual es proposarà les intervencions arqueològiques o paleontològiques que caldrà
realitzar per detectar els possibles vestigis arqueològics o paleontològics i obtenir la
màxima informació històrica de l’àmbit abans d’iniciar qualsevol moviment de terra.
Són intervencions les quals, el procediment, garanteix els promotors el
desenvolupament de les obres previstes sense risc d’ésser paralitzades o retardades.
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5. Per dur a terme l’actuació, el promotor haurà d’encomanar un projecte d’intervenció
arqueològica o paleontològica que es remetrà a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i al
Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, perquè informi i autoritzi la intervenció arqueològica o paleontològica amb
caràcter preventiu. El document ha de contenir la documentació especificada a l’article
15 del decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic. La Direcció del Servei Territorial de Cultura de la Generalitat de
Catalunya comunicarà a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar la seva resolució.
6. El finançament de les actuacions correspon al promotor, sense perjudici dels ajuts
que puguin atorgar les administracions públiques.
7. Quan haurà finalitzat la intervenció arqueològica o paleontològica preventiva,
l’arqueòleg o paleontòleg que l’hagi dut a terme haurà d’elaborar, en el termini màxim
de dos mesos, un informe que reculli les principals conclusions de la intervenció.
Aquest informe és preceptiu per a l’atorgament de la llicència sol·licitada pel
promotor.
8. Finalitzada la intervenció arqueològica o paleontològica preventiva, i en possessió
del preceptiu informe, el promotor ha de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el
permís per poder fer el tractament definitiu del jaciment. Aquest tractament pot
consistir en la preservació in situ (consolidació o rebliment), el desmuntatge i trasllat
de les restes o l’eliminació, amb un seguiment que garanteixi la preservació dels valors
culturals. Superat aquest tràmit, el promotor podrà desenvolupar l’actuació prevista o
bé haurà de modificar el projecte a causa de l’entitat de les estructures identificades.
9. En la tramitació de Plans Parcials, Especials, Projectes d’Urbanització o Projectes
d’Edificació que afectin àrees d’expectativa arqueològica o paleontològica caldrà
incloure un projecte en què es relacionin les mesures necessàries per a la conservació
del patrimoni arqueològic i/o paleontològic afectat. En conseqüència, la memòria dels
documents a tramitar haurà d’incloure:
a. La delimitació de l’àmbit i la informació actualitzada de què es disposi sobre
el jaciment o la zona d’expectativa arqueològica i/o paleontològica.
b. Les mesures de protecció que es proposa.
Per que fa a Plans Especials i Plans Parcials que afectin AEA i/o AEP, caldrà informar
al Departament de Cultura durant el tràmit ordinari de planejament, quan hagin estat
aprovats inicialment. Quant als projectes d’urbanització i els projectes d’edificació,
l’ajuntament adreçarà consulta al Departament de Cultura en els casos en què ho
consideri necessari.
El document que es presenti a l’aprovació definitiva haurà d’incorporar el resultat de
l’informe anterior, incloent-hi en les despeses que cal considerar, les necessàries per a
la conservació del patrimoni arqueològic i/o paleontològic.
10. Obligatorietat de projecte arqueològic en els conjunts urbans (CU) del nucli antic
amb Àrea d’Expectativa Arqueològica, o en els elements arquitectònics (EA) en què
els plànols indiquin la protecció arqueològica. Qualsevol actuació en aquestes zones
en què hi intervingui el subsòl de qualsevol parcel·la requerirà la redacció d’un projecte
o control arqueològic.
Article 39. Troballes fortuïtes
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1. El patrimoni arqueològic i paleontològic que es recull en aquest Pla especial i catàleg
és susceptible d’incrementar-se per la troballa a l’atzar de restes en superfície i per
descobriments fortuïts i imprevisibles durant la realització de remocions del subsòl o
d’edificis.
2. D’acord amb el que s’estableix a l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, si durant el
desenvolupament d’obres públiques o privades es descobrissin restes arqueològiques
o paleontològiques, el promotor i la direcció facultativa de l’obra són responsables
solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs, prendre les
mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el descobriment a
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, en un termini màxim de 48 hores i en cap cas no se’n pot donar
coneixement públic abans d’haver informat les dites administracions.
3. Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableixen
els articles 51 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i
l’article 22 del decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
Condicions específiques d’intervenció en els Béns Ambientals (BA) catalogats
Article 40. Objecte
L’objecte d’aquesta normativa específica comprèn la determinació dels àmbits
d’actuació i la regulació de les intervencions per tal de garantir una protecció adient
del patrimoni natural, ambiental i/o paisatgístic de Vilobí d’Onyar.
Article 41. Regulació general de les intervencions en els béns ambientals i paisatgístics
1. La protecció d’aquests béns la regula específicament la Llei 12/1985 d’Espais
Naturals; la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat;
«BOE» 299, de 14 de desembre de 2007; la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,
gestió i ordenació del paisatge de Catalunya; i d’altra normativa sectorial i urbanística
especifica.
2. No s’admetran alteracions dels béns catalogats sense la corresponent autorització
per part de l’administració competent. El seu règim es regirà per la normativa general
de l’atorgament de llicències i per les disposicions generals d’aquesta Normativa, que
s’adaptarà a l’àmbit natural, ambiental i/o paisatgístic quant a la tramitació
d’autoritzacions.
3. Amb aquesta finalitat, per a l’obtenció de llicència de les intervencions que puguin
afectar els valors naturals, ambientals i paisatgístics de les unitats recollides en les fitxes
d’aquest Catàleg, caldrà presentar un projecte tècnic específic que permeti a
l’Ajuntament avaluar l’impacte i la idoneïtat de la intervenció prevista.
4. No es permetran les activitats i els usos que puguin malmetre els valors naturals,
ambientals i paisatgístics de les unitats recollides en aquest Pla especial i catàleg, com ara
la modificació de la vegetació autòctona, de les condicions bàsiques de vida de la
fauna, de la morfologia del terreny, dels cursos hídrics, del patrimoni agrícola, etc.
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Article 42. Classificació
1. Els béns catalogats com a patrimoni natural, ambiental i paisatgístic es classifiquen
en Béns Ambientals (BA).
2. Comprenen espais, àrees o elements (arbres singulars) que cal preservar, mantenir i
consolidar de processos de degradació o desaparició, així com de qualsevol procés que
pugui afectar els valors paisatgístics, ambientals, naturals i/o patrimonials, sense
perjudici de les activitats o condicions autoritzades d’acord amb la normativa sectorial
i urbanística aplicable en cada moment.
Article 43. Regulació
1. Les determinacions i els nivells de protecció que es fixin a cada fitxa del Pla especial
i catàleg són d’obligat compliment per a les administracions, així com per als particulars,
respectant les facultats de l’administració de la Generalitat de Catalunya dins el seu
àmbit de competències, determinada per la normativa corresponent.
2. Les presents determinacions, tant les incloses en aquesta normativa com les de
caràcter específic contingudes a les fitxes del Pla especial i catàleg, hauran de tenir-se en
compte en el planejament derivat que es desenvolupi amb justificació del seu
compliment.
3. No s’admetran alteracions en els elements catalogats sense la corresponent
autorització per part de l’administració corresponent. Les intervencions en elements
naturals i/o paisatgístics catalogats, així com els seus usos, s’adaptaran a les
determinacions de la present normativa, el planejament general i la legislació
urbanística vigent.
Article 44. Tipus d’intervencions
1. Les intervencions sobre els béns ambientals (i arbres singulars) que comprèn aquest
Pla especial i catàleg es regiran de forma general pels següents preceptes:
a. Preservació del paisatge/Conservació: s’inclouen les intervencions que
tenen per objecte la protecció, evitar la degradació, la pèrdua de valors de
l’element, a través de la gestió de l’ús dels recursos naturals, com són el sòl, el
paisatge, etc., com també el manteniment, la rehabilitació, el restabliment i
l’increment, si s’escau, de les poblacions.
b. Millora. Intervencions que tenen la finalitat de l’adequació, millora o
reposició dels elements o de les condicions del medi amb el manteniment de
les característiques morfològiques.
c. Valorització: Intervencions que tenen la finalitat de posar en valor els
aspectes ambientals, culturals, visuals i perceptius del paisatge.
2. No són permeses les activitats o usos que puguin malmetre les característiques
principals que fan catalogables els elements que s’ha inclòs al Pla especial i catàleg, entre
d’altres, modificació de la vegetació autòctona, de les condicions bàsiques de vida de
la fauna, modificacions de la morfologia del terreny, dels cursos hídrics, fonts, de
l’alteració del l’entorn d’arbredes, boscos, del patrimoni rural o d’altres elements
catalogats.
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Capítol Sisè. Afectacions generals dels sistemes de comunicacions
Article 45. Servituds Aeronàutiques. Legislació aplicable i autoritzacions necessàries.
1. La totalitat del municipi de Vilobí d’Onyar i, en conseqüència, la totalitat de l’àmbit
d’aquest Pla Especial i Catàleg, es troben inclosos dins les “Zones de servituds
aeronàutiques corresponents a l’Aeroport de Girona” segons figuren en el Reial
Decret 378/1988, de 8 d’abril i en la Ordre FOM/2614/2006, de 13 de juliol,
essent-hi d’aplicació la Llei 48/60, de 21 de juliol i, principalment, el Decret
584/72, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques.
2. Fruit d’aquestes servituds, la totalitat de les construccions, instal·lacions i/o
qualsevol altra actuació contemplada en aquest Pla Especial i Catàleg (inclosos tots
els seus elements com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat,
caixes d’ascensors, cartells, remats decoratius, etc.), la totalitat de mitjans mecànics
o auxiliars necessaris per a la construcció (grues, etc.), qualsevol modificació
substancial del terreny o qualsevol objecte fix que hi pugui estar vinculat (pals,
antenes, aerogeneradors amb les seves pales, cartells, etc.) no poden vulnerar les
servituds aeronàutiques derivades de l’Aeroport de Girona, excepte quan es pugui
acreditar, a judici de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que no es
compromet la seguretat ni s’afecta significativament la regularitat de les operacions
de les aeronaus, sempre d’acord amb les excepcions ja contemplades en l’actual
redacció del Decret 584/72.
3. De la mateixa manera, també resulta d’aplicació per a la totalitat de l’àmbit d’aquest
Pla Especial i Catàleg l’actual redactat dels articles 30 i 31 del Decret 584/72 de
servituds aeronàutiques en virtut dels quals l’execució de qualsevol construcció,
instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors i les seves pales, etc.) o plantació, així
com els elements auxiliars que els resultin necessaris (grues de construcció i
similars), requerirà l’acord favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(AESA).
4. També caldrà, en cas de revisió o modificació del present Pla, l’informe de la
Direcció General d’Aviació Civil en aplicació de la Disposició Addicional Segona
del Reial Decret 2591/1998, en la seva actual redacció. Aquest informe s’haurà de
sol·licitar abans de l’aprovació inicial del document i, en la seva absència o
disconformitat, no en serà possible l’aprovació definitiva.
5. En qualsevol cas i en funció de quin sigui l’origen de la servitud es podran aplicar
limitacions als usos i activitats permesos pel Pla present d’acord amb el redactat
dels articles següents, si bé cal fer constar que en cas de contradicció prevaldran
les limitacions o condicions imposades per la legislació vigent en matèria de
servituds aeronàutiques.
6. Així mateix, en cas que les limitacions i/o requisits imposats en aplicació de les
servituds aeronàutiques que es detallen no permetin l’execució total o parcial de
les construccions o instal·lacions previstes, no es generarà cap dret
d’indemnització per part del Ministerio de Fomento, ni per part del gestor
aeroportuari ni per part del prestador dels Serveis de Navegació Aèria.
7. Finalment, l’execució d’obres majors i/o canvis d’ús que resultin admissibles
podran anar condicionades a la obligació de fer constar en el Registre de la
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Propietat les afectacions derivades de les servituds aeronàutiques mitjançant la
següent anotació:
“Aquesta finca es troba inclosa a la Zona de Servituds Aeronàutiques corresponents a
l’Aeroport de Girona, estant sotmesa a eventuals sobrevolades d’aeronaus a baixa altura
com a conseqüència de la seva proximitat a les instal·lacions aeroportuàries i de la seva
ubicació sota les trajectòries de les maniobres de les aeronaus que operen en el referit Aeroport
de Girona, per la qual cosa la realització de noves edificacions, instal·lacions o plantacions
en la mateixa no podrà superar en cap cas les altures resultants d’aquelles servituds.”
Article 46. Servituds Aeronàutiques. Sistema General Aeroportuari
1. Es correspon amb l’àmbit de la zona de servei de l’aeroport i s’esdevé del perímetre
establert en el Pla Director de l’Aeroport de Girona aprovat per l’Ordre
FOM/2614/2006, de 13 de juliol, essent una àrea en la que l’ús admissible és el
públic aeroportuari i les activitats, les relacionades amb l’explotació de l’aeroport.
2. No obstant això, en tant que edificacions ja existents i entenent que no suposen
una interferència o pertorbació en el desenvolupament i explotació de l’aeroport
d’acord amb les observacions formulades per AENA, el present Pla reconeix
l’existència d’un seguit de masies, cases rurals i habitatges, àdhuc, elements
singulars, legalment implantats en el sòl no urbanitzable, amb ús diferent al públic
aeroportuari, en els quals s’hi admetran actuacions de millora, manteniment i
conservació, sempre i quan no comportin cap tipus d’ampliació ni canvi d’ús
d’acord amb les limitacions ja assenyalades.
3. A tals efectes les actuacions admissibles en aquestes edificacions incloses dins del
Sistema general aeroportuari, més enllà de les limitacions fixades, hauran de ser
compatibles amb el funcionament ordinari de l’aeroport per la qual cosa, per a la
seva autorització, caldrà disposar a més a més de l’autorització d’AESA descrita a
l’article 46.3 d’un informe favorable d’AENA en què s’acrediti que la intervenció
proposada no suposa cap impediment per al normal funcionament de la
infraestructura aeroportuària.
4. D’acord amb la cartografia disponible, en l’àmbit del Sistema general aeroportuari
de l’Aeroport de Girona, s’hi identifiquen els béns següents:
G.04
F.16

Grup Escultòric Aeroport
Can Pascol

Article 47. Servituds Aeronàutiques. Àrea de Cautela Aeroportuària.
1. Es correspon amb l’àmbit que el Pla Director de l’Aeroport de Girona aprovat per
l’Ordre FOM/2614/2006, de 13 de juliol ha establert als efectes de reservar una
sèrie de sòls per a una futura ampliació de les infraestructures aeronàutiques.
2. A tals efectes les actuacions admissibles en les edificacions situades dins d’aquesta
àrea en funció del nivell d’intervenció establert a la fitxa respectiva, hauran de ser
compatibles amb el futur desenvolupament de l’aeroport per la qual cosa, per a la
seva autorització, caldrà disposar a més a més de l’autorització d’AESA descrita a
l’article 46.3 d’un informe favorable d’AENA en què s’acrediti que la intervenció
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proposada no suposa cap impediment per al futur desenvolupament de l’
infraestructura aeroportuària.
3. D’acord amb la cartografia disponible, els béns protegits per aquest Catàleg dins
l’àmbit Àrea de Cautela de l’Aeroport de Girona són els següents:
I. 07

Sitges de la carretera d’Aiguaviva

Article 48. Servituds Aeronàutiques. Afectacions acústiques.
1. El Pla Director de l’Aeroport de Girona aprovat per l’Ordre FOM/2614/2006, de
13 de juliol, estableix una àrea definida com a Petjada Acústica i que es correspon
amb el conjunt de terrenys afectats per les corbes isòfones Leq dia =60 dB(A) i Leq
nit = 50 dB(A) i en què hi són aplicables un seguit de limitacions derivades de la
legislació sectorial acústica (Llei 48/60, de 21 de juliol, Llei 37/2003, de 17 de
novembre, Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, Codi tècnic – DB.HR, etc.).
2. Fruit d’aquestes limitacions, en les edificacions incloses al present Catàleg i situades
sota la Petjada acústica de l’Aeroport de Girona, no són compatibles noves
construccions per a l’ús d’habitatge, ni per a usos dotacionals educatius (excepte
els que tinguin per objecte l’ensenyament dels valors de preservació i respecte a la
naturalesa tals com escoles de natura, cases de colònies, escoles d’hípica, etc.), ni
per a usos sanitaris de cap mena.
3. Així mateix, en els elements catalogats i situats sota la Petjada acústica de
l’Aeroport de Girona tampoc seran admissibles obres ni intervencions que puguin
comportar un increment del nombre d’habitatges ni tampoc aquelles que puguin
suposar un increment de l’ocupació màxima dels habitatges ja existents d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria d’habitabilitat.
4. En qualsevol cas, les construccions implantades dins la zona afectada per la petjada
acústica hauran d’estar convenientment insonoritzades per complir amb els
requisits d’aïllament acústic establerts en el document bàsic DB.HR Protecció
enfront del soroll del CTE, el qual estableix un nivells Leq d’immissió de soroll aeri
sense que sigui responsabilitat del gestor aeroportuari ni del Ministerio de
Fomento assumir els costos d’aquesta insonorització.
5. Igualment, de conformitat amb el que s’assenyala en l’article 65 del Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, l’execució d’obres majors i/o canvis d’ús que
resultin admissibles en edificacions catalogades i afectades per la petjada acústica
de l’aeroport podran anar condicionades a la obligació de fer constar en el Registre
de la Propietat les afectacions sonores derivades mitjançant la següent anotació (la
qual serà complementària de l’anotació descrita a l’article 46.7 anterior):
“Aquesta finca es troba sotmesa a un nivell d’afectació sonora produïda per la sobrevolada
d’aeronaus i procedents de les maniobres de les aeronaus que operen a l’Aeroport de Girona
de Leq dia ≥ 60dB(A) i Leq nit ≥ 50 dB(A), entesos com a nivell sonor continu expressat
en decibels escala A i que es corresponen a la mateixa quantitat d’energia que el soroll real
variable considerat, en un punt determinat, durant tot el període diürn i nocturn.”
6. En cas de contradicció entre la normativa urbanística d’aquest Pla, o entre la
normativa urbanística i els plànols i les fitxes que en configuren el catàleg adjunt,
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prevaldran les limitacions o condicions imposades com a conseqüència de les
afectacions acústiques per damunt de qualsevol altre disposició recollida en el
planejament urbanístic.
7. D’acord amb la cartografia disponible, els béns inclosos en aquest catàleg i situats
sota la petjada acústica de l’Aeroport de Girona són els següents:
C.11
D.06
E.05
E.06
E.07
F.05
F.06
F.07
F.10
F.16
F.21
F.27
G.04
G.06
I.07
I.08
I.09
K.09
K.10

Cal Ferrer Pagès
Cementiri de Vilobí
Capella dels Dolors
Capella del Sagrat Cor
Capella de Santa Margarida
Ca l’Artau
Can Cobarsí
Can Oliver (Mas Alrà)
Can Barceló
Can Pascol
Can Riquer
Can Serra
Grup Escultòric Aeroport
Ràfecs decorats de Can Gras
Sitges Carretera d’Aiguaviva
Sitges de Can Serra
Sitges i camps de Can Feixes
Turó de Santa Margarida
Can Boet

8. Atès el llistat anterior trobem sota la petjada acústica un total de 19 edificacions.
Article 49. Servituds Aeronàutiques. Superfície Horitzontal Interna.
1. Si bé la totalitat del terme municipal es troba afectada per les servituds
aeronàutiques de l’aeroport de Girona, cal destacar una petita porció del mateix en
què és el propi terreny el que es troba situat per damunt de la Superfície
Horitzontal Interna, fixada a la cota 176 (alçada respecte del nivell del mar) segons
la proposta de Servituds Aeronàutiques del Pla Director del Aeroport de Girona,
de tal manera que l’ampliació en alçada de les edificacions existents podria agreujar
aquesta vulneració de les servituds fixades.
2. En conseqüència, les actuacions proposades en els béns catalogats i situats en
aquesta zona no podran comportar l’increment de l’alçada existent.
3. D’acord amb la cartografia disponible, els béns catalogats i situats sobre terrenys
que ja de per si vulneren les servituds aeronàutiques fixades, són les següents:
E.04
F. 01
F.03
H.03

Sant Llop
Can Costa
Can Boades
Mina del Volcà de la Crosa
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I.01
K.02
K.03

Can Boades
PEIN Volcà de la Crosa
Les Tosqueres

Article 50. Servituds Aeronàutiques. Zona de seguretat radioelèctrica.
1. En les Zones de Seguretat de les instal·lacions radioelèctriques per a la Navegació
Aèria es prohibeix qualsevol construcció o modificació temporal o permanent de
la constitució del terreny, de la seva superfície o dels elements que sobre ella s’hi
troben, sense previ consentiment de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA)
d’acord amb l’article 15, apartat b) del Decret 584/1972 de Servituds
aeronàutiques.
2. Els béns protegits per aquest Catàleg, situats dins d’una zona de seguretat
radioelèctrica són els següents:
G.04
I.07
F.16

Grup escultòric aeroport
Sitges de la carretera d’Aiguaviva
Can Pascol

Article 51. Servituds Aeronàutiques. Altres limitacions.
1. D’acord amb l’article 10 del Decret 584/72 de servituds aeronàutiques, la
superfície compresa dins la projecció ortogonal sobre el terreny de l’àrea de
Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Girona (a la pràctica la totalitat del terme
municipal) també resta subjecte a una servitud de limitació d’activitats.
2. En aplicació d’aquesta servitud l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) podrà
prohibir, limitar o condicionar activitats que s’ubiquin dins de la mateixa i que
puguin suposar un perill per a les operacions aèries o per al correcte funcionament
de les instal·lacions radioelèctriques.
3. Aquesta possibilitat s’estendrà als usos del sòl que facultin per a la implantació o
exercici d’aquestes activitats i abastarà, entre d’altres, a:
a. Les activitats que suposin o requereixin la construcció d’obstacles de tal
naturalesa que pugin induir turbulències.
b. L’ús de llums, inclosos projectors o emissors làser que puguin crear perills
o induir a confusions i/o errors.
c. Les activitats que impliquin l’ús de superfícies grans i molt reflectants que
puguin donar lloc a enlluernaments.
d. Les actuacions que pugin estimular l’activitat de la fauna a l’entorn de la
zona de moviments de l’aeroport.
e. Les activitats que donin lloc a la implantació o funcionament de fonts de
radiació no visible o la presència d’objecte fixes o mòbils que puguin
interferir en el correcte funcionament dels sistemes de comunicació,
navegació i vigilància aeronàutica o afectar-los negativament.
f. Les activitats que facilitin i impliquin la implantació o funcionament
d’instal·lacions que produeixin fums, boires o qualsevol altre fenomen que
suposi un risc per a les aeronaus.
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g. L’ús de mitjans de propulsió o sustentació aeris per a la realització d’
activitats esportives o de qualsevol altre naturalesa.
4. Qualsevol emissor radioelèctric o altre tipus de dispositiu que pogués originar
radiacions electromagnètiques pertorbadores del normal funcionament de les
instal·lacions radioelèctriques aeronàutiques, encara que no vulnerin les superfícies
limitadores d’obstacles, requerirà de la corresponent autorització de l’Agència
Estatal de Seguretat Aèria (AESA) d’acord amb allò que preveu l’article 16 del
Decret 584/72 de servituds aeronàutiques.
5. Les propostes de nous planejaments urbanístics o plans de desenvolupament, de
la seva revisió o modificació, en aquells àmbits del Pla Especial que es trobin
afectats per les Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Girona, hauran de ser
informades per la Direcció General d’Aviació Civil, d’acord a la Disposició
Addicional Segona del Reial Decret 2591/1998 en el seu actual redactat, per la que
es sol·licitarà informe abans de l’Aprovació inicial del planejament. A falta de la
sol·licitud de l’informe preceptiu, així com en el suposat de disconformitat, no es
podrà aprovar definitivament el planejament en el que afecti a l’exercici de les
competències estatals.
6. En qualsevol cas, atès que les servituds aeronàutiques constitueixen limitacions
legals al dret de propietat en raó de la funció social d’aquestes, la resolució que se’n
pugui derivar només podrà generar drets d’indemnització quan afecti a drets ja
patrimonialitzats.

Capítol Setè. Afectacions generals dels sistemes hidràulics
Article 52. Servituds hidrològiques
1. En les edificacions ja existents que ocupin terrenys inundables de la Zona de Flux
Preferent, segons l’article 9bis del RDPH (modificat pel RD 638/2016), no s’hi
permetran obres de reparació o rehabilitació que suposin un increment de la ocupació
en planta o del volum de les edificacions existents, canvis d’ús que incrementin la
vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns front a les avingudes. Tampoc es
permetrà en sòl rural en Zona de Flux Preferent noves edificacions, garatges
subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota rasant, i instal·lacions permanents
d’aparcaments de vehicles en superfície.
2. Tant per a les edificacions existents en Zona de Flux Preferent com pel que fa a les
edificacions existents que ocupen la Zona Inundable, les administracions competents
fomentaran l’adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció,
d’acord amb l’establert a la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de
Protecció Civil i la normativa de les comunitats autònomes. El promotor haurà de
subscriure una declaració de responsable en la que expressi clarament que coneix i
assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas,
comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb
independència de les mesures complementàries que consideri oportú adoptar per a la
seva protecció. Amb caràcter previ a l’inici de les obres, el promotor haurà de disposar
del certificat del Registre de la Propietat en el que s’acrediti que existeix anotació
registral indicant que la construcció es troba en zona inundable.
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3. Els documents urbanístics o projectuals que es redactin per a l’ampliació de totes
aquelles edificacions que es trobin dins la franja de 100m d’amplada al costat dels
marges de les lleres que no es troben caracteritzades en els estudis d’inundabilitat
inclosos en la PEF del Baix Ter (Onyar), que constitueix la zona de policia del domini
públic hidràulic, d’acord amb l’art. 6 del text refós de la llei d’Aigües, aprovat per RDL
1/2001 de 20 de juliol, es redactaran en concordança amb els resultats d’un estudi
annex, signat per tècnic competent, adaptat a les “Recomanacions tècniques per als
estudis d’inundabilitat d’àmbit local“ (ACA, març 2003) i a l’aplicació de les directives
dels articles 9 i 14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016).
4. En cas que l’abastament d’aigua d’aquests edificis procedeixi de pous o de lleres
públiques, s’haurà de regularitzar la situació davant l’ACA, d’acord amb els
procediments administratius establert al Reglament del Domini Públic Hidràulic,
aprovat per reial decret 849 / 1986, d’11 d’abril, i la llei 20/2009 de 4 de desembre de
Prevenció i Control Ambiental d’activitats de Catalunya, l’atorgament de les
autoritzacions i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua.
5. Els habitatges, les masies o cases rurals que generin aigües residuals que no estiguin
connectades a la xarxa municipal hauran de disposar de l’autorització d’abocament
emesa per aquesta Agència, i hauran de complir amb els criteris establerts a la
Instrucció
Tècnica
Aplicable
al
Sanejament
Autònom
(http://acaweb.gencat.cat/aca/documents/ca/sollicituds/instruccio_tecnica_saneja
ment_autonom.pdf) aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de
l’Aigua amb data de 20 de novembre de 2008.

Capítol Vuitè. Altres afectacions generals
Article 53. Altres servituds
1. Els béns catalogats en aquest Pla Especial i Catàleg hauran de complir la legislació
sectorial corresponent, els articles 28 al 49 de la Ley 37/2015, de 29 de setembre, de
Carreteras i Reglament de General de Carreteres.
Article 54. Disposició addicional final
1. Les referències que aquest Pla Especial i Catàleg efectua a la legislació sectorial
quedaran automàticament substituïdes per la nova legislació que es pugui aprovar i
promulgar.
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3. QUADRE RESUM DELS
ELEMENTS QUE ES PROTEGEIXEN
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QUADRE RESUM DELS ELEMENTS QUE ES PROTEGEIXEN
A.01

Castell

Medieval amb
addicions

AS

Vilobí d’Onyar

De la Clau, 5

BCIN

1. INTEGRAL

478651, 4637498

B.01

Carrer Nou

Modern/Vuitcentista

CU

Salitja

Carrer Nou

BPU

4. AMBIENTAL

478985, 4639551

B.02

Plaça de l’Església

Segle XVII i posteriors

CU

Salitja

BPU

4. AMBIENTAL

479008, 4639629

B.03

Trenta passes Església

Segle XVII i posteriors

CU

Sant Dalmai

BPU

4.AMBIENTAL

478097, 4640382

B.04

PLAÇA NOVA I
TRAVESSIES

Segle XIX amb
addicions

CU

Vilobí

BPU

4. AMBIENTAL

B.05

Nucli antic de la Vila

CU

Vilobí

BPU

4. AMBIENTAL

478638, 4637431

C.01

Can Pallarí

S. XVII amb addicions

ARU

Salitja

Plaça de l’Església, 4-56

BPU

3. PARCIAL

479004, 4639645

C.02

Casa Historicista

Segle XX

ARU

Salitja

Nou, 25

BPU

3.PARCIAL

478903, 4639409

478668, 4637380
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Segle XVII amb
addicions

C.03

Mas Aloart

ARU

Salitja

BPU

2. Total

479062, 4639714

C.04

Rectoria

Segle XVIII

ARU

Salitja

Plaça de l’Església, 1

BPU

2. Total

479005, 4639614

C.05

Can Carreter de la Dent

Segle XIX

ARU

Salitja

Nou, 19

BPU

2. Total

478937, 4639449

C.06

Rectoria

Segles XVII i XVIII

ARU

Sant Dalmai

Església, 35

BPU

2. Total

478073, 4640415

C.07

Ca l’Adroer

Segle XVIII

ARU

Sant Dalmai

BPU

2. Total

477802, 4639821

C.08

Cal Frare

S. XVII amb addicions

ARU

Sant Dalmai

Església, 23

BPU

3. PARCIAL

478034, 4640291

C.09

Cal Rajoler

Segle XVIII

ARU

Vilobí

Plaça Vella, 3

BPU

3. PARCIAL

478639, 4637414

C.10

Can Benet

Segle XVIII

ARU

Vilobí

Onyar, 4

BPU

3. PARCIAL

478703, 4637434

C.11

Cal Ferrer Pagès

Segle XVI amb
addicions

ARU

Vilobí

BPU

2. Total

479114, 4637455
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C.12

Can Noguer Bataller

S. XVIII/modificacions

ARU

Vilobí

Sant Narcís, 24

BPU

3. PARCIAL

478319, 4637409

C.13

Can Vidal

Segle XX

ARU

Vilobí

Sant Narcís, 22

BPU

2. Total

478382, 4637433

C.14

Casa de la Plaça Nova, 9

Segle XIX/modificacions

ARU

Vilobí

Plaça Nova, 9

BPU

3. PARCIAL

478661, 4637360

C.15

Casa de la Plaça Vella, 11

Segle
XVI/modificacions

ARU

Vilobí

Plaça Vella, 11

BPU

3. PARCIAL

478666, 4637435

C.16 Casa del carrer de la Clau

Segle
XVII/modificacions

ARU

Vilobí

Carrer de la Clau, 3

BPU

3. PARCIAL

478675, 4637458

C.17

Casa de la Plaça Vella, 2

Segle
XVII/modificacions

ARU

Vilobí

Plaça Vella, 2

BPU

3. PARCIAL

478645, 4637417

C.18

Habitatge Cal Metge

Segle XIX

ARU

Vilobí

Travessera Cal Metge,
1-3

BPU

3. PARCIAL

478707, 4637400

C.19

Rectoria

Segle XVII amb
addicions

ARU

Vilobí

Plaça Vella, 9

BPU

2. Total

478639, 4637444
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D.01

Cementiri de Salitja

Segle XX

AP

Salitja

Gi-534, Km. 3,100

BPU

3. PARCIAL

479556, 4639777

D.02

Els Delmes

Segle XVIII

AP

Salitja

Plaça de l’Església, 2

BPU

2. Total

478996, 4639626

D.03 Cementiri de Sant Dalmai

Segle XX

AP

Sant Dalmai

Carretera de Brunyola
s/n

BPU

3. PARCIAL

477130, 4640361

D.04

Ajuntament

Segle XX

AP

Vilobi

Travessia Plaça de la
Vila

BPU

3. PARCIAL

478671, 4637414

D.05

Can Roscada

Segle
XVIII/modificacions

AP

Vilobí

Plaça Vella, 1

BPU

3. PARCIAL

478653, 4637412

D.06

Cementiri de Vilobí

Segle XX

AP

Vilobí

BPU

3. PARCIAL

478816, 4636847

D.07

CEIP Josep Madreny

Segle XX

AP

Vilobí

Ptge. Pompeu Fabra, 4

BPU

3. PARCIAL

478640, 4637253

D.08

Escoles Velles

Segle XX

AP

Vilobí

Madrenys, 1-3-5

BCIL

3. PARCIAL

478639, 4637314

D.09

Pista de Ball Can Sagrera

Segle XX

AP

Vilobí

Sant Josep, 4
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BPU

1. INTEGRAL

E.01 Mare de Déu de les Fonts

478587, 4637368

Segle XVIII

AR

Salitja

Disseminat

BCIL

1. INTEGRAL

479005, 4640468

E.02

Santa Maria de Salitja

Segle XVIII

AR

Salitja

Plaça de l’Església, 8

BCIL

1. INTEGRAL

479026, 4639633

E.03

Església Parroquial

Segles XVI a XVIII

AR

Sant Dalmai

Carrer de l’Església, 24

BCIL

1. INTEGRAL

478093, 4640348

E.04

Sant Llop

Segles XII/XIX

AR

Sant Dalmai

Turó de la Crosa

BCIL

1. INTEGRAL

477981, 4640899

E.05

Capella dels Dolors

Segle XVII

AR

Vilobí

Mas Oliver (Alrà)

BCIL

1. INTEGRAL

479689, 4636336

E.06

Capella del Sagrat Cor

Segle XX

AR

Vilobí

Ca l’Artau

BCIL

1. INTEGRAL

479922, 4636172

E.07

Ermita de Santa
Margarida

Segles XII-XIII

AR

Vilobí

BCIL

1. INTEGRAL

479289, 4635819

E.08

Sant Esteve de Vilobí

Segle XVIII

AR

Vilobí

Església, 4

BCIL

1. INTEGRAL

478650, 4637469
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Segle
XVI/modificacions

F.01

Can Costa

ARRu

Sant Dalmai

BCIN

2. Total

477928, 4640755

F.02

Can Rovira

Segle
XVII/modificacions

ARRu

Sant Dalmai

BCIL

2. Total

477275, 4639700

F.03

Can Boades

Segles XVII i XVIII

ARRu

Sant Dalmai

BCIL

2. Total

478833, 4641081

F.04

Can Valls

Segle
XVII/Modificacions

ARRu

Salitja

BCIL

2. Total

478032, 4638776

F.05

Ca l’Artau

Segle
XVII/modificacions

ARRu

Vilobí

BCIL

2. Total

479890, 4636194

F.06

Can Cobarsí

Segle
XVI/Modificacions

ARRu

Vilobi

BCIL

2. Total

479490, 4635859

F.07

Can Oliver (Alrà)

Segle
XIV/modificacions

ARRu

Vilobí

BCIN

2. Total

479675, 4636354

F.08

Ca l’Hereu

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

480656, 636670

F.09

Ca l’Hereu Nou

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí
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BPU

3.PARCIAL

480678, 4636684

F.10

Can Barceló

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

479350, 4637357

F.11

Can Bes

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

478638, 4639575

F.12

Can Cavaller

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

480777, 4636620

F.13

Can Freu

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

477185, 4636270

F.14

Can Granic

Segle XVI, en endavant

ARRu

Salitja

BPU

3.PARCIAL

478925, 4639256

F.15

Can Palau

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

480428, 4635336

F.16

Can Pascol

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

480218, 4637906

F.17

Can Patllari

Segle XVI, en endavant

ARRu

Sant Dalmai

BPU

3.PARCIAL

477708, 4638171
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F.18

Can Pèlach nou

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

475689, 4641074

F.19

Can Pèlach vell

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

475689, 4641074

F.20

Can Pujol

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

476539, 4639252

F.21

Can Riquer

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

480101, 4636855

F.22

Can Rodó

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

477887, 4637547

F.23

Can Roure

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

477482, 4637520

F.24

Can Sagrera

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

478213, 4640377

F.25

Can Salamanya

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

478347, 4638423

F.26

Can Saus

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

478877, 4639882
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F.27

Can Serra

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

480489, 4636687

F.28

Can Toni

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

478284, 4639980

F.29

Can Tries

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

478550, 4640170

F.30

Molí de les fonts

Segle XVI, en endavant

ARRu

Vilobí

BPU

3.PARCIAL

478988, 4640514

G.01

Tribuna per a cobla

Segle XX

ES

Salitja

Plaça Major, 3

BPU

1. INTEGRAL

479006, 4639556

G.02

Nitrato de Chile

Segle XX

ES

Salitja

Carrer Nou, s/n

BPU

1. INTEGRAL

478871, 4639424

G.03

Pedró de Sant Dalmai

ES

Sant Dalmai

BPU

1. INTEGRAL

G.04 Grup Escultòric Aeroport

Segle XVI, en endavant

478081, 4640355
Segle XX

ES

Vilobí

Aeroport

BCIL

1. INTEGRAL

480701, 4638701

G.05

Pou de Can Puigvert

Segle XVIII

ES

Vilobí

Carrer de l’Onyar, 2

BPU

5. Documental

478690, 4637431
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G.06

Rajoles decorades al
ràfec de Can Gras

OE
480564, 4637554

BPU
G.07

Rajoles decorades al
ràfec del Mas Joher

OE
BPU
G.08

479030, 4640494

Rajoles decorades al
ràfec de Can Baldiri

OE
BPU

479049, 4640734

G.09

Rajoles decorades al
ràfec de Can Xifra

OE

Sant Dalmai

BPU
G.10

477930, 4639303

Rajoles decorades al
ràfec de Can Daltabuit

OE
BPU
G.11

477185, 4638435

Rajoles decorades al
ràfec de Can Colomer

OE
BPU
G.12

479615, 4640813

Rajoles decorades al
ràfec de Can Turon

OE
BPU

476770, 4640660

H.01

Molí de Vent

Segle XX

OE

Salitja

Plaça Major, 1

BPU

1. INTEGRAL

479033, 4639592

H.02

Resclosa d’en Borra

Segle XIX
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OE

Sant Dalmai

BPU

1. INTEGRAL

476572, 4640816

H.03

Mina de drenatge del
Volcà de la Crosa

Segles XVIII i XIX

OE

Sant Dalmai

BPU

1. INTEGRAL

Entrada 477941, 4641275
Sortida 477438, 4641144

I.01

Can Boades

Romana

EPA

Sant Dalmai

EPA

3. PARCIAL

478835, 4641074

I.02

Avellaners LS 79

Paleolític mig

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

475949, 4638080

I.03

Can Magre

Paleolític inferior

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

475707, 4637639

I.04

Castell de Vilobí

Romana, Medieval

EPA

Vilobí

Castell, 1

EPA

3. PARCIAL

478651, 4637498

I.05

Quatre Carreteres

Paleolític inferior-mig

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

475762, 4636755

I.06

Serra de Cúgols

Paleolític mig-inferior

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

477262, 4635751

I.07

Sitges carretera
d’Aiguaviva

Ibèric

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

481011, 4639438
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I.08

Sitges de Can Serra

Ibèric /Medieval

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

480329, 4636623

I.09

Sitges de Can Feixes

Ferro/Ibèric

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

479713,4635475

I.10

Camps de Can Feixes

Bronze final

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

479617, 4635501

I.11

Can Pèlach

Paleolític Inferior MigIndiferenciat

EPA

Vilobí

EPA

6. AEA

475503, 4641480

K.01 Les Fonts i els Amaradors
BA

Saltija

BPU

4. AMBIENTAL

K.02

PEIN Volcà de la Crosa

BA

Sant Dalmai

BPU

4.AMBIENTAL

K.03

Les Tosqueres

BA

Sant Dalmai

BPU

4. AMBIENTAL

K.04

Capçalera de l’Onyar

BA

Sant Dalmai

BPU

4. AMBIENTAL

K.05

El pi gros

BA

Sant Dalmai

BPU

4. AMBIENTAL

479004, 4640466

478168, 4641350

478362, 4640420

477267, 4640354

477688, 4639149
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K.06

Alzina del mas Vidal

BA

Vilobí

BPU

4. AMBIENTAL

K.07

Els Pins de Can Picó

BA

Vilobí

BPU

4. AMBIENTAL

K.08

Turó de Santa Margarida

BA

Vilobí

BPU

4. AMBIENTAL

K.09

Font del Frare

BA

Vilobí

BPU

4. AMBIENTAL

478375, 4638331

476333, 4635679

479289, 4635810

479332, 4633966
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4. FITXES
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Castell

A.01

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Carrer de la Clau, 5
X 478651 Y 4637498

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8676601DG7387N0001BT

Superfície
construïda
1469 m2

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SUC.
Volumetria existent. Clau 8

Descripció de l’element
Estil
Sense estil definit
Època
Medieval amb addicions. Segles XII a XIX
Autoria
Desconeguda
Descripció
El castell de Vilobí és una edificació del segle XII, amb successives reformes i l'afegit, a la part
de llevant, d'una façana d'estil eclèctic i unes torres del segle XIX.
La construcció té una estructura de planta quadrada, amb torres cantoneres de base també
quadrada i murs amb talús. De la part més antiga resta la portalada d'accés principal, que és
doble amb un primer arc carpanell molt rebaixat sobreposat a una porta d'arc de mig punt
adovellada, amb restes d'una porta llevadissa, que dóna accés a un petit pati. La planta baixa
conserva en molt bon estat una gran sala amb volta de canó de pedra irregular i paviment
refet amb toves procedents de l'era del mateix castell. La porta d'accés al pis superior des del
pati mostra la llinda amb l'escut dels Cruïlles. Aquest primer pis, tot hi haver estat molt
reformat, manté una gran sala de 5,30 m d'alçada amb sostre d'embigat de fusta sostingut per
permòdols.
De les torres, només en queda intacta la de l'angle nord-oest, mentre que la del sud-oest va
servir de base del campanar barroc de l'església aixecat a finals del segle XVIII. La capella
romànica fou destruïda al segle XVIII per edificar-hi el presbiteri de l'església parroquial. L'any
1957, s'hi va afegir una filera de merlets a la façana de tramuntana que no havia tingut en el
moment de la seva construcció.
Malgrat tot, a més de conservar-ne la planta externa, es pot veure un parament que es pot
datar vers els segles XII i XIII, fets amb pedres disposades de forma regular travades amb
abundant morter de calç. Fou construït amb blocs d'origen volcànic, procedents del volcà de la
Crosa de Sant Dalmai.
La façana i les torres del costat de llevant daten dels anys 1875 i 1880 quan va ser adquirit per
Pere Madrenys i Boada. Es tracta d'un cos adossat de tres plantes flanquejat per dues torres
amb barbacana i merlets d'estil neomedieval, que té un regust indià. La planta baixa presenta
un gran portal d'arc carpanell i una porta a cada torre. Al pis superior hi ha tres grans finestrals
d'arc apuntat i un d'arc de mig punt a les torres. Originalment, però, eren set finestrals que
formaven una galeria, quatre dels quals actualment estan cegats. L'últim pis s'obre a una gran
terrassa entre les dues torres. Aquest cos presentava problemes estructurals però ha estat
recentment restaurat.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge, militar-defensiu
Estat de conservació
Bo
Context
Es troba a l'extrem nord del recinte urbà i és l'origen de la població de Vilobí. La seva situació
en una plana molt oberta, sense cap protecció natural, fa pensar que no va tenir un paper
decisiu en la defensa del país, encara que va servir de refugi dels veïns del poble, en moments
de perill.
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Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic (AS Arquitectura Singular)
BCIN
Nivell 1. Integral
Espai de Protecció Arqueològica (EPA) Castell
de Vilobí, fitxa I.04

Raons que aconsellen la catalogació
Es justifica la seva catalogació per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals,
paisatgístiques i socials.
Relació d’elements destacables
La composició general de l’edifici, que inclou el parament fet amb pedra del volcà de la Crosa i
també la façana neoromànica de finals del segle XIX. Els nombrosos elements singulars que
conté.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta

Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació.
No es permet modificació. Manteniment integral de l’edifici ateses
les seves especials característiques.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra, així mateix com la característica pedra tosca de les
pedreres de la Crosa.
Manteniment de la textura i el cromatisme al cos adossat
neomedieval.
Manteniment de l’entorn de respecte per a la protecció visual de
l’edifici (veure “Informació Gràfica” d’aquesta fitxa).
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
L'any 1241 s'esmenta per primera vegada el "castro Villabino", quan el comanador de
Gardeny, lloctinent de l'odre del Temple, havia permutat el castell de Mediona pel castell de
Vilobí. El 1166, però, ja es troba documentat un senyor de Vilobí.
Al segle XIV, el castell pertanyia a Ramon Malars, ciutadà de Girona, que el comprà,
segurament al rei Pere IV el Cerimoniós, per 4.000 sous. El 1345, dels Malars passà a la ciutat
de Girona pel mateix preu. El 1368 fou venut a Francesc de Santmartí per 6.000 sous, preu que
el 1374 pagarien els homes del poble per redimir-se'n i lliurar-lo al rei. El pacte durà fins el
1380, en què l'infant Joan, futur Joan I, el tornà a cedir a Pere de Santmartí per 20.000 sous.
El 1485 el castell era propietat dels Santmartí i el 1595 pertanyia a la família Cruïlles. L'escut
dels quals encara es troba en una de les llindes.
La família dels Cruïlles el va posseir fins al 1789, en què Francesc IV de Cruïlles, va morir sense
descendència, llavors la propietat passà als Sarriera, comtes de Solterra.
A mitjans del segle XIX seguia en mans de la mateixa família i Ramon de Solterra, senyor del
castell, juntament amb altres propietaris del municipi, formava part de la comissió
encarregada de confeccionar el cadastre.
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El 1872, el comte de Solterra vengué el castell a Pere Madrenys i Boadas "Caballero de la Real
Orden Americana de Isabel la Católica". Pere Madrenys era un dels coneguts “indianos" que
havia acumulat capitals en negocis fets a Cuba i que el va comprar, en part, per
sentimentalisme, ja que el seu avi matern, hi havia estat masover. És l'autor de les reformes
que li han donat la fesomia actual. Josep, fill i hereu de Pere Madrenys, va morir sense
descendència l'any 1942 i va deixar tots els seus béns a un nebot, Josep M. Vivas i Madrenys,
qui en morir el 1974 el cedí al seu fill Joaquim Vivas i Solà. L'any 1957 es van fer reformes
importants especialment a l'interior. En els últims anys s'han refet totes les teulades i l'any
1998 es va restaurar la façana de ponent convertint una obertura amb balcó en una finestra
emmarcada amb pedra.
Bibliografia
CATALÀ ROCA, P. (1967-1979) Els castells catalans. Barcelona: Editorial Dalmau
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
PLADEVALL, A., dir. (1991) «El Gironès, La Selva, El Pla de l'Estany», Catalunya Romànica.
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1815-MH
Disposició: Decret
Data Disposició: 22/04/1949
Publicació: BOE
Data publicació: 05/05/1949
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa 2033
(RI-51-0006193)
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Carrer Nou, Salitja

B.01

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
inici 478985, 4639551 / final 478925, 4639435

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Inclou les Claus Urbanístiques 2a/2A/2B/VP/3C

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Modern/Vuitcentista. Segles XVIII en endavant
Autoria
Desconeguda; camí públic.
Descripció
El carrer havia format part de la carretera de Santa Coloma de Farners a Girona, fins que
aquesta va canviar l’emplaçament, al segle XIX. Es tracta d’un espai rectilini, lleugerament
deprimit al seu centre. S’inicia a la Plaça Major i avança cap a ponent, quan abandona el nucli
urbà en un suau revolt, passada la Plaça dels Carreters. A banda i banda, s’aixequen cases de
cos, d’una gran uniformitat tipològica, però sense un patró unificat de parcel·la quant a
amplada i profunditat. Precisament, és la senzillesa de les construccions el que constitueix
l’interès principal del conjunt. Tan sols trenca la tònica descrita el volum imposant de can
Carreter de la Dent, situada a la cruïlla del carrer amb la Plaça dels Carreters.
Ús actual
Carrer
Ús original
Camí públic
Estat de conservació
Bo
Context
Via que articula l’estructura urbana de Salitja, malgrat que la comunicació amb la carretera GI534 discorri a través d’itineraris alternatius, la qual cosa la preserva, en part, del trànsit de pas.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic. CU (Conjunt Urbà)
BPU
Nivell 4. Ambiental
En el conjunt s’hi inclou can Carreter de la
Dent, amb catalogació proposada BPU, nivell
2, conservació (fitxa C.05).

Raons que aconsellen la catalogació
El carrer Nou forma part del nucli històric de Salitja i ha de ser tractat com a conjunt unitari.
Per tant, a banda de la protecció que puguin tenir certs edificis per la seva especificitat i
significació dins el conjunt, el carrer ha de tenir la consideració de front edificatori que ha
d’incloure una protecció i adequació ambiental de tots i cadascun dels edificis, tenint en
compte les seves característiques específiques i la seva contribució en la configuració d’aquest
conjunt urbà de notable valor ambiental. Els edificis del carrer han de respectar la tipologia
constructiva del conjunt tant pel que fa a materials de construcció (façanes arrebossades en
contra dels repicats o dels aplacats, utilització de teules per a les cobertes, utilització de fusta
i/o altres materials nobles per a les obertures, etc.), tipus de pavimentació (prohibició de
paviments de formigó, adequació d’elements sobreposats que desdiguin el conjunt, eliminació
d’aeris, senyalètica, enllumenat, mobiliari urbà). Tots aquests aspectes han de trobar
l’adequació amb el estableix el redactat de les normes.
La catalogació, per tant, persegueix evitar la dispersió de la trama urbana tradicional per tal de
garantir la pervivència del paisatge urbà de Salitja.
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Relació d’elements destacables
El conjunt de béns que s’inclouen al conjunt urbà, per la seva homogeneïtat.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

En els casos d’edificis protegits per aquest Catàleg, serà d’aplicació
la normativa escaient expressada a les fitxes individuals de cada
bé. En els casos d’edificis no catalogats, es permet la substitució
parcial o total de l’edificació, sempre prèvia informació i
documentació dels béns o elements que se substituirà.
Adequació ambiental de l’edificació, mantenir els trets tipològics
de les façanes, línies de coronament, així com la parcel·lació, en el
nou projecte.

Segons normativa

Informació complementària
Informació històrica
L’antiga carretera de Santa Coloma de Farners a Girona va passar per Salitja fins que, entre els
anys 1897 i 1914, es va construir la que es va anomenar «la carretera de la conveniència», que
va allunyar la via de comunicació principal de la localitat. Amb tot, l’antic camí havia sabut
atraure’s l’interès dels que hi van veure en el trànsit de persones i mercaderies algun tipus de
benefici. Així, durant els segles XVIII i XIX s’hi van aixecar diferents hostals, com el de Baix, en
el veïnat de Can Nualart, o els de can Sisó, de can Ferrer, cal Marxant i can Cornellà de Vila.
Posteriorment, la creixent ocupació dels espais buits va donar al carrer la forma urbana que
coneixem avui. Amb tota probabilitat, el carrer Nou és el resultat d’un seguit d’establiments
emfitèutics pròxims en el temps, per tal com el conjunt presenta uns trets molt homogenis.
Bibliografia
FIGUERES, C., CORNELÀ, Ll. (1989) "Les masies de la Salitja". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
VALL-LLOSERA, Ll., TEIXIDOR, R. (1990) « El camí antic de Vilobí». Quaderns de la Selva, Núm.
21. Santa Coloma de Farners: Centre d’Estudis Selvatans
Protecció existent

Observacions

123

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

124

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Plaça de l’Església

B.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
X 479008 Y 4639629

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Inclou les claus urbanístiques següents: Equipament
Privat Religiós. Clau Vr / Illa Oberta. Clau 2B / Volumetria
existent. Clau 8 / Verd Privat. Clau VP /

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular.
Època
Segle XVII i posteriors
Autoria
Desconeguda
Descripció
La Plaça de l’Església forma part del nucli històric de Salitja i ha de ser tractat com a conjunt
unitari. Per tant, a banda de la protecció que puguin tenir certs edificis per la seva especificitat
i significació dins el conjunt, la plaça ha de tenir la consideració de front edificatori que ha
d’incloure una protecció i adequació ambiental de tots i cadascun dels edificis, tenint en
compte les seves característiques específiques i la seva contribució en la configuració d’aquest
conjunt urbà de notable valor ambiental. Els edificis del carrer han de respectar la tipologia
constructiva del conjunt tant pel que fa a materials de construcció (façanes arrebossades en
contra dels repicats o dels aplacats, utilització de teules per a les cobertes, utilització de fusta
i/o altres materials nobles per a les obertures, etc.), tipus de pavimentació (prohibició de
paviments de formigó, adequació d’elements sobreposats que desdiguin el conjunt, eliminació
d’aeris, senyalètica, enllumenat, mobiliari urbà). Tots aquests aspectes han de trobar
l’adequació amb el estableix el redactat de les normes.
Ús actual
Plaça pública
Ús original
Plaça pública
Estat de conservació
Bo
Context
El conjunt urbà està fortament condicionat per la disposició espacial de l’església parroquial, la
rectoria i la façana de can Pallarí, que remarquen la presència de la cruïlla dels camins de
Girona a Santa Coloma i a Sant Dalmai.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic. CU (Conjunt Urbà)
BPU
Nivell 4. Ambiental
En aquest Conjunt Urbà s’hi contenen els
béns catalogats següents:
Església de Salitja (E.02)
Can Pallarí (C.01)
Rectoria de Salitja (C.04)
Els Delmes (D.02)

Raons que aconsellen la catalogació
La catalogació persegueix evitar la dispersió de la trama urbana tradicional per tal de garantir
la pervivència del paisatge urbà de Salitja.
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Relació d’elements destacables
L’església de Salitja, Can Pallarí, la Rectoria i els Delmes, així com la configuració de cruïlla de
camins.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

En els casos d’edificis protegits per aquest Catàleg, serà d’aplicació
la normativa escaient expressada a les fitxes individuals de cada
bé. En els casos d’edificis no catalogats, es permet la substitució
parcial o total de l’edificació, sempre prèvia informació i
documentació dels béns o elements que se substituirà.
Adequació ambiental de l’edificació, mantenir els trets tipològics
de les façanes, línies de coronament, així com la parcel·lació, en el
nou projecte.

Segons normativa

Informació complementària
Informació històrica
A la plaça de l’Església de Salitja hi confluïen el camí que unia Girona amb Santa Coloma de
Farners i el que anava a Sant Dalmai. En aquest punt s’hi edificà l’església parroquial, que
havia estat dependent del monestir de Sant Salvador de Breda. És esmentada per primer cop
l'any 1019, com una possessió del castell de Brunyola. El 1185 una butlla del papa Luci III
confirmava, entre d'altres coses, tots els drets que el monestir de Breda tenia a la parròquia
de Santa Maria de Salitja. L'església apareix esmentada com a "Ecclesia de Sancta Saligia" en
un document del 1279, en el qual es fa referència a les possessions del castell de Brunyola.
Del temple antic no en queda res. L'edifici actual és dels segles XVII-XVIII i està dedicat a la
Mare de Déu de l'Assumpta. Al 1936 va ser cremada, salvant-se només les parets exteriors. Es
va reconstruir durant els anys 1939, 1943 i 1944.
A la banda de ponent de la plaça hi ha la Rectoria i els Delmes, uns edificis dels quals no es
disposa d’informació històrica en el moment de redactar les fitxes del catàleg.
Tocant a l’església hi ha can Pallarí, un edifici que originalment era la típica masia de tres
crugies i dues plantes i golfes amb vessants a laterals, amb llinda monolítica al portal que du la
data de 1587. Al llarg dels anys, però, ha sofert múltiples reformes que han alterat
substancialment la fesomia primitiva
Bibliografia
FIGUERES, C., CORNELÀ, Ll. (1989) "Les masies de la Salitja". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
VALL-LLOSERA, Ll., TEIXIDOR, R. (1990) « El camí antic de Vilobí». Quaderns de la Selva, Núm.
21. Santa Coloma de Farners: Centre d’Estudis Selvatans
Protecció existent

Observacions

127

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

128

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Trenta passes

B.03

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai
Carrer de l’Església i rodalia
X 478097 Y 4640382

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Inclou les claus urbanístiques següents: Equipament
Privat Religiós. Clau Vr / Cases aïllades. Claus 3 i 3D/ Verd
Privat. Clau VP/ SAU II

Descripció de l’element
Estil
El conjunt urbà no presenta una unitat d’estil
Època
Autoria
Descripció
El Conjunt Urbà Trenta Passes de Sant Dalmai es presenta com una proposta, en una zona de
creixement futur, per assolir el màxim respecte possible envers l’edifici de l’església parroquial
de Sant Dalmai i el seu entorn, les Trenta Passes, avui enjardinat però que havia estat ocupat
pel cementiri local.
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context
El context és el d’un entorn de futur desenvolupament urbà de Sant Dalmai, amb el carrer de
l’Església com a eix vertebrador.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic. CU (Conjunt Urbà)
BPU
Nivell 4. Ambiental
En aquest Conjunt Urbà s’hi contenen els
béns catalogats següents:
Església parroquial de Sant Dalmai (Fitxa E03)
Perdró de Sant Dalmai (Fitxa G03)

Raons que aconsellen la catalogació
La catalogació es justifica per la necessitat de protegir l’entorn de l’Església parroquial de Sant
Dalmai.
Relació d’elements destacables
L’església parroquial, així mateix com l’espai enjardinat, en què es conserva el Pedró.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Regulació

En els casos d’edificis protegits per aquest Catàleg, serà d’aplicació
la normativa escaient expressada a les fitxes individuals de cada
bé. En els casos d’edificis no catalogats, es permet la substitució
parcial o total de l’edificació, sempre prèvia informació i
documentació dels béns o elements que se substituirà.
Adequació ambiental de l’edificació, mantenir els trets tipològics
de les façanes, línies de coronament, així com la parcel·lació, en el
nou projecte. Així mateix, es consideraran, en el sectors en
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desenvolupament, les reculades necessàries per tal de facilitar la
protecció visual de l’Església parroquial de Sant Dalmai i el seu
entorn més proper.
Façanes/coberta
Entorn de
protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Segons normativa

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Plaça Nova i Travessies

B.04

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Plaça Nova; Trav. de Cal Nisso; Trav. Antiga de Cal Metge; Trav. de Pep
Escolapate; Trav. de Joaquim Puigvert Pastells; Trav. de la Casa de la Vila i
carrer Madrenys fins a trobar el carrer Caingó.
X 478668 Y 4637380 (centre Plaça)

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Inclou les claus urbanístiques: Illa tancada. Clau 1 / Illa
oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Eclecticisme
Època
Segle XIX
Autoria
Francesc Barnoya /Comte de Solterra
Descripció
Es tracta de la part realitzada de l'eixample projectat al segle XIX en els terrenys propers a
l'església i el castell. Està format per la plaça Nova i dues de les travessies, la d'en Niso i la de
l'antic cal Metge, que desemboquen a la plaça.
La plaça és un espai obert de planta quadrada voltada per quatre vies de circulació. Les
úniques parcel·les projectades edificades amb les directrius inicials, són les que s'obren a les
dues travesseres pel costat de llevant. La tipologia constructiva és la de cases entre mitgeres
de planta i dos pisos amb coberta a vessants a façanes i pati posterior. La façana principal
consta de portal i obertures quadrangulars amb balcó de barana de ferro als pisos superiors.
La façana posterior mostra galeries amb arcs.
També, el carrer Madrenys fins a la travessia amb el carrer Canigó, perquè existeix un consens
ciutadà a considerar-lo com a part del conjunt i, tot ell, part del nucli antic de la vila.
Ús actual
Plaça pública
Ús original
Plaça Publica
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. Encara avui la Plaça Nova i els seus accessos constitueixen el nucli vital de Vilobí, perquè
hi conté comerços i espais d’oci.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic. CU (Conjunt Urbà)
BPU
Nivell 4. Ambiental
Aquest conjunt urbà inclou els següents béns
catalogats:
Casa de la Plaça Nova, 9 (C.14)
Habitatge Cal Metge (C.18)
Can Roscada (D.05)
Escoles Velles (D.08)

Raons que aconsellen la catalogació
La Plaça Nova i les travessies, així com el carrer Madrenys fins a la travessia del carrer Canigó,
forment part del nucli històric de Vilobí d’Onyar i han de ser tractades com a conjunt unitari.
Per tant, a banda de la protecció que puguin tenir certs edificis per la seva especificitat i
significació dins el conjunt, la plaça i els carrers adjacents han de tenir la consideració de front
edificatori que ha d’incloure una protecció i adequació ambiental de tots i cadascun dels
edificis, tenint en compte les seves característiques específiques i la seva contribució en la
configuració d’aquest conjunt urbà de notable valor ambiental. Els edificis de la plaça i els
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carrers adjacents han de respectar la tipologia constructiva del conjunt tant pel que fa a
materials de construcció (façanes arrebossades en contra dels repicats o dels aplacats,
utilització de teules per a les cobertes, utilització de fusta i/o altres materials nobles per a les
obertures, etc.), tipus de pavimentació (prohibició de paviments de formigó, adequació
d’elements sobreposats que desdiguin el conjunt, eliminació d’aeris, senyalètica, enllumenat,
mobiliari urbà). Tots aquests aspectes han de trobar l’adequació amb el estableix el redactat
de les normes.
La catalogació, per tant, persegueix evitar la dispersió de la trama urbana tradicional per tal de
garantir la pervivència del paisatge urbà de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
El conjunt de béns que s’inclouen al conjunt urbà, per la seva homogeneïtat.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

En els casos d’edificis protegits per aquest Catàleg, serà d’aplicació
la normativa escaient expressada a les fitxes individuals de cada
bé. En els casos d’edificis no catalogats, es permet la substitució
parcial o total de l’edificació, sempre prèvia informació i
documentació dels béns o elements que se substituirà.
Adequació ambiental de l’edificació, mantenir els trets tipològics
de les façanes, línies de coronament, així com la parcel·lació, en el
nou projecte.
Manteniment i conservació de l’arbrat públic.
Segons normativa

Informació complementària
Informació històrica
A mitjan segle XIX, per iniciativa de tres propietaris, en Ferrer Pagès, en Rodó i el comte de
Solterra, senyor del castell, es dugué a terme a Vilobí un procés urbanitzador o eixample poc
comú en una població rural. El procés va fer-se en tres etapes i amb un sistema d'establiment
conegut com emfiteusi, o sigui, cessió perpètua del terreny a través del pagament d'una
entrada i un cens anual al que n'era propietari.
L'eixample de Vilobí correspon a la tercera fase. L'existència d'un plànol de 1858, juntament
amb altres documents, varen permetre a J.M. Puigvert d'analitzar amb profunditat aquest
procés. La va realitzar el comte de Solterra en les terres anomenades la "Coromina gran del
castell", actual plaça Nova, segons projecte de Francesc Barnoya, agrimensor de la ciutat de
Girona. Els plànols, indiquen que es tractava d'un projecte ben concret, resultat d'una
planificació de l'espai urbà basada en esquemes geomètrics i ortogonals, com correspon als
eixamples vuitcentistes. El terreny es va dividir en 108 parcel·les de 5 m d'amplada per 20 m
de llargada (96 m2). L'entrada estipulada per cada parcel·la era de 100 lliures. També es
preveia el traçat dels nous carrers, força escassos i estrets.
La plaça Nova es va formar perquè sis de les parcel·les van ser adquirides per quatre
particulars, Pere Cobarsí, Miquel Brugada, Antoní Cobarsí i Jeroni Martí que tenien parcel·les
contigües, per crear-hi un espai públic.
Així mateix, va conformar el creixement en l’actual carrer Madrenys.
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PUIGVERT, J.M. (1989) "El creixement urbà d'una comunitat rural. Vilobí d'Onyar", Quaderns
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Protecció existent

Observacions
Parcialment, forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número
de fitxa 32511
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Nucli Antic de la Vila

B.05

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
X 478638 Y 4637431

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Conté les claus urbanístiques següents: Illa Tancada.
Clau 1 / Illa oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular (predominant)
Època
Segle XVI en endavant (predominant)
Autoria
Desconeguda
Descripció
La plaça de l’Església i la plaça Vella són els espais públics oberts més antic del nucli.
Conjuntament amb el carrer de la Clau i el carrer d’Onyar formen el primer avanç urbà que es
projecta des de l’església parroquial i el castell. No es inversemblant pensar que la forma
el·líptica del carrer de la clau reprodueixi una muralla d’origen medieval.
La plaça Vella és de planta rectangular i hi desemboquen quatre carrers. Al costat nord, davant
de la rectoria, hi ha una zona d'arbres i bancs i la resta és asfaltada amb aparcaments.
A ponent hi ha el carrer de sant Narcís amb les cases que corresponen a una primera fase de
creixement vuitcentisa de la vila. Són edificis entre mitgeres formats per obrador a la planta
baixa i dos pisos superiors on s'hi ubicava l’habitatge, el del primer pis amb obertura
quadrangular i barana de ferro forjat. Seguint aquesta línia de façana, trobem la casa d'un
antic ferrer que conserva la llinda amb la data de 1628 i la façana lateral de Can Roscada.
Ús actual
Places públiques i espais de comunicació
Ús original
Places públiques i espais de comunicació
Estat de conservació
Context
Urbà, de carrers estrets, en absència de continuïtats i sense cap patró dominant.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

CU (Conjunt Urbà)
BPU
Nivell 4. Ambiental
Afectat substancialment per l’Espai de
Protecció Arqueològica (EPA) Castell de Vilobí
(I.04)
En aquest Conjunt Urbà s’hi contenen els
béns catalogats següents:
Rectoria de Vilobí (C.19)
Casa de la Plaça Vella, 11 (C.15)
Casa del Carrer de la Clau, (C.16)
Fusteria de la Plaça Vella (C.17)
Cal Rajoler (C.09)
Can Benet (C.10)
Església Parroquial de Sant Esteve (E.08)
Can Roscada (D.05)
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Raons que aconsellen la catalogació
La Plaça Vella i els carrers que hi desemboquen formen part del nucli històric de Vilobí d’Onyar
i han de ser tractades com a conjunt unitari. Per tant, a banda de la protecció que puguin tenir
certs edificis per la seva especificitat i significació dins el conjunt, la plaça i els carrers
adjacents han de tenir la consideració de front edificatori que ha d’incloure una protecció i
adequació ambiental de tots i cadascun dels edificis, tenint en compte les seves
característiques específiques i la seva contribució en la configuració d’aquest conjunt urbà de
notable valor ambiental. Els edificis de la plaça i els carrers adjacents han de respectar la
tipologia constructiva del conjunt tant pel que fa a materials de construcció (façanes
arrebossades en contra dels repicats o dels aplacats, utilització de teules per a les cobertes,
utilització de fusta i/o altres materials nobles per a les obertures, etc.), tipus de pavimentació
(prohibició de paviments de formigó, adequació d’elements sobreposats que desdiguin el
conjunt, eliminació d’aeris, senyalètica, enllumenat, mobiliari urbà). Tots aquests aspectes han
de trobar l’adequació amb el estableix el redactat de les normes.
La catalogació, per tant, persegueix evitar la dispersió de la trama urbana tradicional per tal de
garantir la pervivència del paisatge urbà de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Aquest conjunt urbà conté un nombre important de béns catalogats, com ara l’església
parroquial de Sant Esteve, la rectoria, la casa de la Plaça Vella-11, la casa del carrer de la Clau,
la Fusteria de la Plaça Vella, Cal Rajoler, Can Benet i Can Roscada.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

En els casos d’edificis protegits per aquest Catàleg, serà d’aplicació
la normativa escaient expressada a les fitxes individuals de cada
bé. En els casos d’edificis no catalogats, es permet la substitució
parcial o total de l’edificació, sempre prèvia informació i
documentació dels béns o elements que se substituirà.
Adequació ambiental de l’edificació, mantenir els trets tipològics
de les façanes, línies de coronament, així com la parcel·lació, en el
nou projecte.

Segons normativa

Informació complementària
Informació històrica
Durant segles, la vila de Vilobí només era un reduït conjunt de cases al voltant del castell. El
recinte quedava tancat per la muralla aixecada en el lloc del carrer de la Clau. Tota aquesta
àrea quedava en l'espai de la sagrera o cellera. L'any 1338 hi havia unes tretze cases, tres de
les quals eren fora muralla, on avui hi ha el carrer Onyar i la plaça Vella.
Al segle XIX es dugué un procés d'urbanització promogut per Narcís Rodó que va consistir en
un grup de sis cases aixecades a l'inici del carrer sant Narcís i la plaça Vella. El sistema
d'adquisició era per mitjà d'emfiteusi, o sigui, cessió perpètua del terreny amb l'obligació
d'edificar-lo pagant una entrada i un cens anual al propietari.
La configuració actual de la plaça Vella data de l'any 1937, quan es va incorporar part del jardí
de la rectoria com a espai públic i es va enderrocar la primera casa del carrer de l'església.
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de fitxa 32512

140

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Can Pallarí

C.01

Altres denominacions: Can Moià, Can Planellas

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Plaça de l’Església, 4-5-6
X 479004 Y 4639645

Dades cadastrals
Referència Cadastral
9198203DG7399N0001JB
9198204DG7399N0001EB
9198205DG7399N0001SB

Superfície
construïda
134 m2
295 m2
302 m2

Informació gràfica

Dades urbanístiques
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1
Pb+2
Pb+2
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Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Volumetria existent. Clau 8.

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVII amb reformes posteriors
Autoria
Desconeguda
Descripció
Es tracta d’un edifici que originalment era la típica masia de tres crugies i dues plantes i golfes
amb vessants a laterals. Al llarg dels anys però, ha sofert múltiples reformes que han alterat
substancialment la fesomia primitiva.
La façana principal dóna a la plaça de l’església i conserva el portal central rectangular amb
llinda monolítica amb la data inscrita de 1587, i un curiós escut que representa un cor dins
d’una tina de fusta. Sobre la porta hi ha una finestra rectangular amb llinda, amb motiu
ornamental de fulla de roure, brancals i ampit de pedra motllurat. A banda i banda de la porta
hi ha dues portes més, també emmarcades en pedra. Cal remarcar que la de la dreta porta
inscrita a la llinda la data de 1792. Tot sembla indicar que la casa ja fou subdividida en tres
habitatges al segle XVIII. Les dues finestres laterals del primer pis segueixen el mateix model
de la central, amb llinda amb motiu ornamental de fulla de roure i ampit motllurat, però són
de dimensions més reduïdes.
La façana presenta altres obertures senzilles que es van obrir posteriorment. La part de les
golfes ha estat molt alterada amb l’afegit d’una terrassa que s’hi va fer als anys setanta. El
ràfec de les dues vessants estan a nivells diferents ja que al costat esquerre s’hi ha afegit un
pis. En aquest mateix costat esquerre hi ha un cos adossat de planta baixa i terrat i un altre de
més antic que conserva obertures de pedra amb impostes.
Actualment són tres habitatges independents, propietat de la mateixa família, i l’interior ha
estat totalment reformat sense conservar cap dels elements originals.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Edifici que havia estat masia, a tocar de l’església de Salitja, a peu del camí ral que unia Girona
amb Santa Coloma de Farners.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial
Conjunt Urbà de la Plaça de l’Església de
Salitja, fitxa B.02

Raons que aconsellen la catalogació
Exemple rellevant d’arquitectura popular, amb una façana caracteritzada per la presència
d’elements de pedra rellevants. Per tant, les raons de la catalogació són històriques.
Relació d’elements destacables
Llindes, brancals ampits en pedra, alguns amb inscripcions i escuts esculpits.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment de llindes i brancals de pedra
Substitució i millora per adequació a la normativa
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
27244
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Casa Historicista

C.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Carrer Nou, 25
X 478903 Y 4639409

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície
construïda

9096102DG7399N0001WB

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades 600m2. Clau 3B.

Descripció de l’element
Estil
Historicista amb detall de rajola «art decó»
Època
Segle XX
Autoria
Desconeguda
Descripció
Casa a tres vents, amb teulada de quatre vessants que mostra una diferenciació marcada
entre façanes. La que mira al carrer Nou presenta una composició formal de marcada simetria,
amb porta al jardí acompanyada de dos finestrals. A la planta superior, hi ha dues petites
balconades amb baranes de balustrada, entre les quals, per rematar l’equilibri compositiu de
les obertures, s’hi ha col·locat un marc que acull una decoració geomètrica feta de rajol,
d’inspiració «art decó». Totes les obertures les emmarquen unes motllures estucades que en
reforcen el caràcter. A la façana lateral, que mira a un carreró, s’opta per una solució de
galeria porticada per a la planta baixa, la qual cosa dóna com a resultat una àmplia terrassa,
amb barana de balustres, a la qual s’hi obren tres balcons, tot plegat, presidit per una estricta
simetria.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Casa al carrer Nou de Salitja, d’època contemporània, quan el carrer ja havia esdevingut l’eix
principal del nucli urbà, la qual cosa remarca el caràcter ciutadà de la construcció.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic. ARU (Arquitectura residencial
urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
L’edifici mostra la pervivència de models constructius més enllà del període estricte en el qual
se’ls classifica. En tractar-se d’una mostra tardana, que podem anomenar “Noucentisme de
postguerra”, parla, també, de les resistències que troba la modernitat per desenvolupar el seu
programa en entorns en què predominen els establiments rurals. Per tant, les raons de la
catalogació són històriques.
Relació d’elements destacables
La composició de la façana, que inclou la decoració de rajol «art decó».
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació.
Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment d’obertures i decoració. Manteniment de la galeria
lateral. Adequació a normativa.
Manteniment del jardí anterior de l’edifici
Adequació a les obertures de la façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
La casa va ser construïda cap al 1955.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Mas Aloart

C.03

Altres denominacions: Ca n’Aluart

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Carrer de Girona amb Camí de les Fonts
X 479062 Y 4639714

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície
construïda

9198401DG7399N0001UB

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament. SUC. Volumetria
Existent. Clau 8

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVII, amb modificacions posteriors
Autoria
Desconeguda
Descripció
Es tracta d'un edifici de tipus basilical, orientat a sud, amb vessants a laterals i cornisa catalana
d'una sola filada de teules. Es troba situat dins d'un tancat que llinda amb un camí a l'esquerra
i amb l'accés principal per la carretera d'entrada al nucli de Salitja.
La façana principal té un portal quadrangular amb llinda monolítica i a sobre una finestra
quadrangular amb brancals i llinda de pedra amb la inscripció "16 PONS GABET 90", que és la
data de construcció i el nom del propietari. La finestra del primer pis de la dreta també és de
pedra i la resta d'obertures són simples. A les golfes trobem una galeria de tres arcs de mig
punt i barana de gelosia de rajols. El parament és arrebossat i pintat de blanc amb un sòcol
d'un metre d'arrebossat granulat de color vermellós.
A la part del darrera hi ha una ampliació que pràcticament dobla l'espai d'un cos de planta
rectangular amb coberta a dues vessants amb caiguda a laterals. En aquesta construcció més
tardana totes les obertures són simples.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Masia que actualment ha quedat absorbida pel creixement urbà, tot i que conserva la funció
tradicional.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic. ARU (Arquitectura residencial
urbana)
BPU
Nivell 2. Total.

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són històriques. Les masies representen un model
d’organització socioeconòmica del territori.
Relació d’elements destacables
Llindes i brancals de pedra. La galeria, que li proporciona personalitat.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Manteniment i/o reparació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

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.
Manteniment de la façana: composició, textura i cromatisme
Manteniment del perímetre enjardinat per a la protecció visual de
l’edifici.
Manteniment de sostres, voltes i caixes d’escala.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
La finca sempre ha estat agrícola. Pertany a la família Aloart, abans Pons Gabet, tal com està
inscrit a la llinda. Va canviar el nom per una pubilla.
Cap a 1967-1968 es va fer una important reforma, fet pel qual cosa s'ha conservat força bé.
Bibliografia
SANTAMARIA, D. (1998) «Les masies de Salitja». Tosquija. Vilobí d’Onyar: Associació Revista
Tosquija
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
27245
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Rectoria de Salitja

C.04

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Plaça de l’Església, 1
X 479005 Y 4639614

Dades cadastrals
Referència Cadastral
9098804DG7399N0001SB*

Superfície
construïda
n/d

* Al cadastre, és solidària amb els Delmes

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Bisbat de Girona
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Volumetria existent. Clau 8

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
La rectoria és un edifici format per un cos principal de tres plantes, coberta a dues vessants
amb pendent a laterals i cornisa catalana. A la façana trobem un portal quadrangular amb
llinda monolítica amb la data inscrita de 1756 i brancals de pedra. Al pis superior hi ha una
obertura amb balcó amb barana de ferro forjat. Totes les obertures són de pedra amb l’ampit
motllurat i una porta la data de 17?9.
L’edifici ha sofert diverses ampliacions amb cossos adossats a banda i banda i a la part del
darrere. Al costat dret hi ha un mur, que dóna al carrer, que per la part del darrera sosté un
porxo de tres arcs de mig punt fet de rajols que uneix la rectoria amb l’edifici anomenat Els
Delmes.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Regular
Context
La rectoria de Salitja es troba al davant de l’església parroquial. Conjuntament amb els Delmes
i Can Pallarí conformen la plaça de l’Església, que havia estat cruïlla del camí ral de Girona a
Santa Coloma de Farners amb el del Sant Dalmai.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 2. Total
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Plaça de
l’Església de Salitja (Fitxa B.02).

Raons que aconsellen la catalogació
Amb l’església parroquial i els Delmes, formen el triangle de la vida espiritual i material
tradicional de Salitja. Per tant, les raons que justifiquen la catalogació es fonamenten en els
usos socials de l’edifici.
Relació d’elements destacables
Llindes i brancals de pedra, així mateix com les pedres cantoneres.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Manteniment i/o reparació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

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.
Manteniment de la façana: composició, textura, cromatisme,
llindes i brancals de pedra.
Manteniment del jardí posterior de l’edifici.
Es permet adequar l’estructura i nous espais interiors a les
obertures de la façana.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
27247
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Can Carreter de la Dent

C.05

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Carrer Nou, 19
X 478937 Y 4639449

Dades cadastrals
Referència Cadastral
9096105DG7399N0001YB

Superfície
construïda
547 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SUC.
Illa oberta-alineació a vial. Clau 2A

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XIX (1860)
Autoria
Baldiri Grau (promotor)
Descripció
És un edifici cantoner de planta rectangular, tres pisos i teulada amb vessants a laterals.
La façana principal presenta un gran portal d’arc carpanell i una finestra. Els dos pisos
superiors tenen dues obertures per planta amb balcó de barana de ferro forjat. Totes les
obertures són emmarcades amb pedra. Una de les llindes del primer pis porta la inscripció
“BALDIRI GRAU 1860” i al balcó l’any 1901.
La façana lateral de la dreta té un altre portal, també d’arc carpanell que repeteix la inscripció
del propietari original, “BALDIRI GRAU 1860”, dues obertures amb balcons iguals als de la
principal i tres finestres emmarcades amb pedra, una per planta.
A totes dues façanes hi ha unes obertures de gelosia de ceràmica que corresponen a una
reforma realitzada cap a l’any 1975.
Al costat esquerre hi ha un cos adossat de dues plantes i terrat que data d’aquesta ampliació
del segle XX.
El parament és arrebossat i pintat però deixa vistos els carreus ben escairats dels angles.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Edifici de proporcions moderades, en relació als altres edificis de Salitja, amb façana a la plaça
dels Carreters i al carrer Nou. El lleuger pendent del carrer Nou contribueix a ressaltar-ne la
presència.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial Urbana)
BPU
Nivell 2. Total
Forma part del conjunt Urbà (CU) Carrer Nou
de Salitja (Fitxa B.01).

Raons que aconsellen la catalogació
Mostra d’arquitectura popular del segle XIX que es conserva pràcticament inalterat, la
concreció de la qual mostra vacil·lacions entre el caràcter urbà i el rural. La seva presència
proporciona caràcter a la plaça dels Carreters.
Relació d’elements destacables
La composició general de les façanes. La portalada i els balcons, amb baranes de forja, alguns,
amb inscripcions. Els angles, de carreus ben escairats.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de la façana: composició, textura i cromatisme
Ordenació dels estacionaments de la plaça dels Carreters per a la
protecció visual de la secció inferior de l’edifici.
Manteniment de l’organització interior, sostres i caixa d’escala.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
L’edifici va ser construït per Baldiri Grau i actualment pertany a la mateixa família, la família
Figueres. Fou reformada als inicis de la dècada 1980-1989.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya amb número de fitxa
27242
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Rectoria de Sant Dalmai

C.06

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
Carrer de l’Església, 35
X 478073 Y 4640415

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8003302DG7480S0001SF

Superfície
construïda
574 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades o aparellades 800 m2. Clau 3D

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segles XVII-XVIII
Autoria
Pere Alzedar (promotor)
Descripció
L’antiga rectoria de Sant Dalmai és un edifici aïllat, dins d’un pati tancat amb mur de pedra, de
tres pisos amb teulada a dues vessants de ràfec d’una filada de teules amb caiguda a la façana.
Es tracta d’una construcció on es distingeix clarament un primer cos de planta rectangular al
que amb posterioritat s’hi va afegir una ampliació longitudinal al costat de la façana principal.
L’edifici primitiu conserva la porta d’entrada, avui convertida en una porta interior, de forma
rectangular amb llinda monolítica amb la inscripció “M. PERE ALZEDAR 1607”. La façana sud té
dues finestres al primer pis del mateix estil amb la inscripció “P. ALZEDAR 1610” i, a l’interior,
encara se’n conserva una altra amb el mateix nom però amb la data 1620.
L’interior ha estat totalment reformat al segle XX i s’han substituït les bigues de fusta per un
forjat modern, però es manté l’estructura original i els elements característics. A la part
posterior es conserva l’antic forn semicircular.
L’ampliació sembla que es va fer al segle XVIII, segons la data de 1793 inscrita en les toves del
terra, i consisteix en un cos més llarg de dos pisos sobreposat a la façana, i amb un nou portal
d’entrada igualment rectangular amb llinda monolítica. De les tres obertures que donen al
carrer només una està emmarcada amb pedra amb una reixa de ferro forjat i una altra té un
balcó amb barana de ferro. A l’interior, la planta baixa conserva les voltes i el paviment
originals. La teulada de l’edifici principal probablement també es va refer en aquell moment
perquè sota el ràfec es llegeix la data 17??.
La façana posterior té també un petit cos afegit amb escala d’accés exterior i dues arcades de
mig punt, actualment cegades, a manera d’una petita galeria. Probablement aquest afegit
data del segle XIX o principis del XX.
Al darrera hi ha part del mur i una de les llindes de l’antiga casa del sagristà que mostra, una
vegada més, la inscripció “P. ALZEDAR 1610”.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Eclesiàstic-Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Malgrat que el context actual és urbà, amb façana a carrer, l’ambient general conserva la
ruralitat original.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 2. Total

162

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Les raons de la catalogació són històriques. Exemple d’arquitectura popular tradicional que
mostra amb claredat etapes constructives ben diferenciades, relacionades amb la funció social
que tenia l’edifici.
Relació d’elements destacables
Llindes, brancals i ampits de pedra de les obertures, algunes amb inscripcions.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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
Manteniment de les característiques de les obertures de les
façanes. Recuperació de l’arrebossat original.
Deixar lliure d’edificació el pati anterior per a la protecció visual de
l’edifici.
Manteniment de l’organització interior.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
La rectoria de Sant Dalmai es va fer al mateix moment que l’actual església, al segle XVII, i
sembla que sota l’impuls del mateix capellà, Pere Alzedar, que va deixar la seva firma en totes
dues construccions.
Actualment, des de 1985 és propietat de Carme Vives Cruells, que després d’haver-la arrendat
durant molts anys, finalment la va comprar al bisbat de Girona. L’any 1990 es van començar
les obres de rehabilitació de l’edifici que segons sembla es trobava en molt mal estat,
preservant-ne el seu caràcter original.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número 27234
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Ca l’Adroer

C.07

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
X 477802 Y 4639821

Dades cadastrals
Referència Cadastral
7900203DG7470S0001OP

Superfície
construïda
292 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament. SUC. Cases Aïllades.
Clau 3

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Moderna. Segle XVIII
Autoria
n/d
Descripció
És una construcció força senzilla orientada a migdia, de dues plantes amb vessants a laterals,
amb la vessant de la dreta més llarga que la de l’esquerra.
La façana principal mostra un portal quadrangular amb llinda monolítica. Al costat esquerre hi
ha una finestra amb llinda de pedra que porta inscrita la data de 1736 i la de sobre de la porta
també és de pedra. Les altres dues són simples i la de la planta baixa té una reixa de protecció
de ferro forjat. Al costat dret hi ha adossat un porxo.
El parament de la façana és arrebossat i pintat de blanc però deixa vistos els carreus ben
escairats de l’angle. La resta de l’edificació és de maçoneria sense revestiment i es pot
observar l’ús de la pedra tosca del volcà de la Crosa.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Masia que se situa als afores de Sant Dalmai, en una zona en desenvolupament urbà.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Testimoni d’un estil de vida i d’una economia agrària, a Sant Dalmai
Relació d’elements destacables
Composició general de l’edifici. Llindes i brancals de pedra.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Manteniment i/o reparació
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
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Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme. Manteniment
de coberta i ràfec existent.
Manteniment del jardí i, especialment, del lledoner.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal. Es permet adequar nous espais interiors
adaptats a les obertures de façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
27239
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Cal Frare

C.08

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
Carrer de l’Església, 23
X 478034 Y 4640291

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8003305DG7480S0001HF

Superfície
construïda
888 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases Aïllades. Clau 3

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segles XVI-actual
Autoria
Desconeguda
Descripció
De l’edifici original només en resta la façana principal, avui convertida en lateral, que era de
dues plantes amb vessants a laterals i cornisa catalana d’una filada de teules.
En la construcció primitiva hi havia tres portals, actualment reconvertits en finestres,
corresponents les tres a habitatges. La porta de l’esquerra és quadrangular amb llinda
monolítica, la central és del mateix estil, porta inscrita la data de 1578, que correspon a la part
més antiga i la de la dreta és amb impostes i porta la inscripció a la llinda de “1663 MIQUEL
FONLLEDOSA”. Les finestres del pis superior són totes quadrangulars però també corresponen
a èpoques diferents. La central té un motiu ornamental de fulla de roure i la data de 1784 i a la
de la dreta es llegeix “MIQUEL FETA PER ANY 1636”.
L’element més destacable d’aquesta casa és el rellotge de sol de pedra gravada que porta la
inscripció “MIQUEL FOTLLEDOSA ANY 1665”, situat a l’angle de la façana principal.
L’edifici s’ha ampliat notablement per la part posterior i l’interior ha estat totalment refet en
els últims anys i no conserva ni l’estructura ni els elements originals.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Masia que manté els usos agropecuaris malgrat que es troba al nucli urbà de Sant Dalmai.
Confronta amb el carrer de l’Església per la cara sud. Les altres afrontacions de l’edifici limiten
amb terrenys que acullen instal·lacions relacionades amb l’explotació ramadera.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Exemple d’arquitectura popular tradicional que ha mantingut la funció al llarg del temps.
Façana estimable per la presència d’elements de pedra rellevants.
Relació d’elements destacables
Malgrat les reinterpretacions que ha sofert, la façana sud, que conserva llindes i brancals de
pedra remarcables.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment de les característiques de la façana sud.
Deixar lliure d’edificació el pati anterior per a la protecció visual de
l’edifici.
Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a les
obertures de façana
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Segons consta en una inscripció sobre la llinda, aquest conjunt va ser construït el 1577. Fou
comprat per la família Fotlledosa, la qual va unificar els tres habitatges de què hi constava.
És una de les cases més antigues i importants de l’antic nucli de Sant Dalmai que havia arribat
a tenir tres masovers: cal Frare, cal Rei i cal Carter Cec. Cal Frare, cal Sabater i la Rectoria són
les úniques cases d’aquesta zona que han sobreviscut al pas del temps ja que can Mangol, can
Barretàs i cal Ferrer Nou ja han desaparegut.
L’última reforma de l’interior i de les façanes data de l’any 1998.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
Protecció existent
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número 27235
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Cal Rajoler

C.09

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Plaça Vella, 3
X 478639 Y 4637414

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8776107DG7387N0001MT

Superfície
construïda
165 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa tancada. Clau 1

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular entre mitgeres
Època
Segle XVIII
Autoria
Desconegut
Descripció
És una casa entre mitgeres de tres plantes i vessant a façana amb cornisa catalana. Destaca el
portal amb impostes i les dues finestres dels dos pisos superiors rectangulars amb ampit
motllurat. El pis superior és de nova construcció, tot i que ha respectat la tipologia edificatòria.
Les dues llindes monolítiques de les obertures superiors tenen un motiu decoratiu de fulla de
roure.
El parament és de maçoneria arrebossada. L'edifici de la banda dreta té un balcó que s'encasta
a la façana de cal Rajoler a l'alçada del primer pis.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. Edifici entre mitgeres que forma part del creixement natural de la població de Vilobí
d’Onyar

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Nucli Antic
de la Vila (Fitxa B.05).

Raons que aconsellen la catalogació
Exemple d’arquitectura popular del segle XVIII, que testimonia la primera fase de creixement
urbà de Vilobí d’Onyar. Per tant, les raons de la catalogació són històriques.
Relació d’elements destacables
El portal amb impostes i les llindes monolítiques dels finestrals superiors, ambdues amb un
motiu decoratiu de fulla de roure.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Es permet modificació. Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
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Façanes/coberta
Entorn de
protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment de les característiques de la façana de l’arquitectura
popular.
Deixar lliure d’edificació el pati posterior de l’edifici
Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a les
obertures de façana
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Es troba situada a la plaça Vella que es va ampliar, en la forma actual, l'any 1937, amb el jardí
de la rectoria i l'enderroc de la primera casa del carrer de l'església, la casa del Teixidor.
La casa va ser propietat de Francesc Pascual i cap al 1978 va ser adquirida per Toni Bayer.
A l'any 2005 s’hi van fer reformes a l'interior.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27218
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Can Benet

C.10

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Onyar, 4
X 478703 Y4637434

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8876805DG7387N0001WT

Superfície
construïda
346 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

3

Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa tancada. Clau 1

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segles XVIII
Autoria
Desconegut
Descripció
La casa es troba situada al nucli més antic de la vila, al carrer Onyar, que segueix la forma
corba de l'antiga muralla. És una casa entre mitgeres de tres plantes, vessant a façana i cornisa
catalana. Les obertures de la planta baixa i la planta noble són quadrangulars amb llinda
monolítica. Destaca el portal de dimensions considerables que presenta als brancals unes
petxines en relleu que probablement eren l'acabament d'un guardapols, ja que a la part
superior s'observa l'arrencament de la motllura.
Ha estat molt reformada recentment i subdividida en tres habitatges. La porta de la dreta ha
estat oberta per permetre l'accés als apartaments superiors. La rehabilitació però ha respectat
la tipologia original de la façana.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge, magatzem
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. Arquitectura popular entre mitgeres.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Nucli Antic
de la Vila (Fitxa B.05).

Raons que aconsellen la catalogació
Exemple d’arquitectura popular entre mitgeres. La catalogació es justifica per raons
històriques i socials.
Relació d’elements destacables
Llindes i brancals. Les petxines als brancals de la porta principal d’accés a l’habitatge.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de
protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Es permet modificació. Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment de les característiques de la façana de l’arquitectura
popular.
Deixar lliure d’edificació el pati posterior de l’edifici
Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a les
obertures de façana
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
PUJOL, J. (2005) "Plaça Vella, número 11 (1): arquitectura". Llibre de la Festa Major de Vilobí.
Vilobí d’Onyar: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya amb el número de codi
27222
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Cal Ferrer Pagès

C.11

Altres denominacions:

Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar. Veïnat de l’Onyar.
Avinguda de Cal Ferrer Pagès amb Carrer del Trèmol
X 479114 Y 4637455

Dades cadastrals
Referència Cadastral
9276907DG7397N0001HO

Superfície
construïda
760 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

3

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament. Edificació rural. Clau
ER

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Moderna, segle XVI i afegits posteriors
Autoria
Desconeguda
Descripció
Cal Ferrer Pagès es troba a tocar del nucli de Vilobí, en una zona en procés d'urbanització.
Aquest mas ha sofert múltiples intervencions al llarg del temps, però les parts més antigues
daten possiblement del segle XVI.
És un edifici de tres plantes, amb vessants a laterals però amb la teulada a diferents nivells.
La façana principal té un portal adovellat i a la planta noble es conserven tres finestres amb
impostes, dues d'elles amb espitllera sota l'ampit i la tercera amb arc conopial. Al pis superior
hi ha una obertura de datació molt posterior, formada per cinc arcs de mig punt amb barana
de gelosia de rajols. La resta d'obertures són simples i, al costat esquerre, hi ha un balcó amb
barana de ferro forjat.
La façana de l'esquerra presenta tres contraforts de rajol. Al darrera es troben les antigues
dependències de servei que s'organitzen al voltant d'un pati tancat que allotja un gran forn
semicircular.
En els sectors on no hi ha revestiment i el parament queda vist s'aprecia la utilització de la
pedra volcànica provinent del volcà de la Crosa que hi ha en el mateix terme municipal de
Vilobí.
La planta baixa ha estat habilitada com a restaurant. A l'entrada trobem les escales de pedra
que menen al primer pis on hi ha un habitatge. Tots els forjats de la planta baixa són d'embigat
de fusta.
A l'exterior hi ha una pedra reciclada en jardinera que porta la inscripció "JUAN FARRE PAJES
ME FECIT 1883", que correspon a alguna de les reformes fetes.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Masia-Habitatge
Estat de conservació
Regular
Context
Urbà. Habitatge rural que actualment ha estat desnaturalitzat pel creixement urbà, que va
determinar el canvi parcial d’ús. Ha perdut les funcions pròpies del mas per esdevenir
exclusivament un habitatge unifamiliar o un equipament.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Masia que exemplifica el tradicional habitatge dispers al pla de Vilobí, i la pervivència secular
del model constructiu.
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Relació d’elements destacables
El portal adovellat, la finestra amb espitllera. Construcció feta amb pedra volcànica procedent
del volcà de la Crosa.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de la façana: composició, textura i cromatisme
Manteniment del perímetre enjardinat per a la protecció visual de
l’edifici. Tenir cura de l’arbrat que l’envolta.
Manteniment de sostres, voltes i caixes d’escala.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquest mas apareix esmentat en un capbreu de 1338, tot i que l'edifici actual data del segle
XVI. Des de fa moltes generacions pertany a la mateixa família.
La planta baixa del mas i els annexes van funcionar durant un temps com a restaurant en
règim de lloguer, mentre que els pisos superiors són la segona residència de la propietària.
Actualment (primavera 2018) l’edifici no té un ús específic.
Bibliografia
MARQUÈS, J.M. (1976) “Vilobí d’Onyar a través del Capbreu d’en Ramon Malars (1338)”. Llibre
de la Festa Major de Vilobí d’Onyar. Vilobí d’Onyar: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Cap
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27229
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Can Noguer i Bataller

C.12

Altres denominacions: Can Joaquim Noguer / Casa nova d’en Quirze

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Sant Narcís, 24
X 478319 Y 4637409

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8476409DG7387N0001IT

Superfície
construïda
199 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3 UA-1

Descripció de l’element
Estil
Època
Autoria
Descripció
Antic mas que actualment ha quedat integrat al nucli urbà dins d'un tancat amb un gran jardí.
Es tracta d'un edifici de tipus basilical de dues plantes i golfes amb vessants a laterals i cornisa
plana.
La construcció actual és el resultat d'una reedificació. L'any 2001, en ampliar-se el carrer que
llinda amb la casa, es va enderrocar la crugia de l'extrem esquerre i es va desplaçar tota la
construcció: la central es va convertir en la de l'esquerra, la de l'esquerra en la central i es va
fer de nou la de la dreta, reproduint amb molta exactitud l'edifici preexistent, tot i que s'han
augmentat les dimensions.
La façana principal conserva les obertures rectangulars i la finestra geminada d'arcs de mig
punt del tercer pis emmarcades amb pedra idèntiques a les de l'edifici original. La resta de
façanes han sofert variacions i les noves obertures són emmarcades amb rajol vist per tal de
diferenciar el que és original i el que és de nova creació. Al costat dret hi ha adossat un porxo.
El parament és arrebossat i pintat de color beix.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge; Masia
Estat de conservació
Bo
Context
Habitatge rural que actualment ha estat desnaturalitzat pel creixement urbà, fins al punt que
va determinar la seva reubicació. Ha perdut les funcions pròpies del mas per esdevenir
exclusivament un habitatge unifamiliar.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Edifici gairebé de nova planta que recull la tradició d’un altre anterior, del qual aprofita alguns
elements.
Relació d’elements destacables
Proporcions i volums de l’edifici. Plantejament de la façana, especialment remarcable en la
finestra geminada d’arcs de mig punt.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació.
Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Adequació a normativa.
Manteniment de l’entorn enjardinat per a la protecció visual de
l’edifici.
Adequació a les obertures de la façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27227
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Can Vidal

C.13

Altres denominacions: Can Xico Toni

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Sant Narcís, 22
X 478382 Y 4637433

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8476405DG7387N0001KT

Superfície
construïda
584 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Contemporània (1925)
Autoria
Ramon Areu (promotor)
Descripció
Es tracta d'un casal aïllat situat en el nucli urbà de Vilobí voltat per un petit jardí tancat amb
mur de pedra i reixa, dins d'un segon tancat molt més gran. És una construcció força austera,
típica dels anys vint, de planta rectangular, tres pisos i coberta de dues vessants amb caiguda a
la façana.
La façana principal, l'única que rep un tractament ornamental, presenta a la planta baixa un
portal rectangular central i una finestra per banda amb reixa de ferro forjat treballada. El
primer pis mostra una porta amb balcó de barana de ferro forjat de línies corbes del mateix
estil que les reixes de les finestres de la planta inferior i una finestra per banda. Al pis superior
hi ha tres finestres rectangulars més petites. Totes les obertures estan decorades amb una
falsa llinda en relleu.
El parament és arrebossat llis amb un fris motllurat que divideix els diferents pisos i els angles
es ressalten amb carreus simulats.
A costat i costat , hi ha dos cossos de planta baixa coberts amb dues terrasses. La del costat
dret té una barana de ceràmica i pedra de motius geomètrics, i la de l'esquerra és de ferro.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. Edifici aïllat en un dels àmbits de creixement de Vilobí d’Onyar. Actualment, l’entorn
s’ha vist condicionat per una recent parcel·lació.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Arquitectura popular del segle XX. L’edifici s’ha conservat pràcticament sense cap modificació,
la qual cosa emfasitza la seva representativitat.
Relació d’elements destacables
Cal remarcar la proporcionalitat i la simetria amb què es desenvolupa el programa de la
façana.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de la façana: composició, textura i cromatisme
Manteniment del perímetre enjardinat per a la protecció visual de
l’edifici.
Es permet adequar l’estructura i nous espais interiors a les
obertures de la façana.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquesta casa la va fer construir Ramon Areu, el 1925.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27226

191

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

192

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Casa de la Plaça Nova, núm. 9

C.14

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Plaça Nova, 9
X 478661 Y 4637360

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8775902DG7387N0001TT

Superfície
construïda
253 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SUC.
Illa oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Eclecticisme
Època
Segle XIX
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una casa cantonera de tres plantes amb façana orientada cap a la plaça. Malgrat tenir dues
façanes obertes a l'exterior, només la de la plaça presenta obertures.
A la planta baixa es troba la botiga, que ha estat reformada recentment obrint uns grans
aparadors de vidre que desvirtuen l'edifici original, i l'obrador. Les dues plantes superiors,
destinades a habitatges, presenten cadascuna dues obertures rectangulars simples que donen
a dos balcons amb barana de ferro forjat. L'edifici està rematat per una cornisa amb esgrafiats
decoratius als extrems i al centre.
A la part del darrera hi ha una gran terrassa al primer pis i una de més petita al segon.
A la part baixa de la façana lateral hi ha un plafó de rajola vidriada amb la representació d'un
flequer on hi ha escrit "Tosquigets", que són pastissets típics i originals del lloc, "Vilobí
d'Onyar", "Forn de pa fundat per J. Molins l'any 1935" i "Pastisseria Noguera" , que és el nom
de l'establiment.
Es tracta d'una edificació força senzilla, però amb un caràcter més urbà que rural força
excepcional en un nucli com Vilobí d'Onyar.
Ús actual
Habitatge-botiga
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Edifici que s’inscriu en l’eixample projectat per Francesc Barnoya el 1858, amb orientació a la
Plaça Nova.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial
Forma part el conjunt Urbà (CU) Plaça Nova i
Travessies (Fitxa B.04).

Raons que aconsellen la catalogació
La catalogació es justifica per formar part del primer grup d’edificis que es va construir amb
façana a la plaça Nova. Per tant, les raons són històriques i socials.
Relació d’elements destacables
L’edifici es justifica, especialment, per la relació que manté amb l’entorn de l’eixample de
1858.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, rehabilitació o remodelació
Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Es recomana el desmuntatge de l’aplacat de la façana.
Manteniment del perímetre amerletat que circumda la coberta.
Manteniment de les obertures a la plaça Nova.
Substitució i millora per adequació a la normativa.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
L’edifici va ser edificat a finals del segle XIX, rehabilitat l’any 1933 pel constructor Pere Astort
(en Ratiques) amb la col·laboració dels paletes Pitu Busquets i Ricardo de l’Empalme. Es va
respectar en tot moment l’estructura i formes de la façana i es va seguir escrupolosament el
projecte inicial. Havia estat construït dins del traçat de la parcel·lació feta en l'eixample de
Vilobí d'Onyar projectat per Francesc Barnoya l'any 1858. El fet que l'espai públic de la plaça
Nova no estigués previst, fa que les parcel·les de l'illa de cases on es troba aquest habitatge
tingués les façanes orientades vers el carrer Madrenys. En el moment en que va ser bastit,
però, ja existia aquest espai i lògicament la façana principal es va canviar d'orientació.
A principis del segle XX era habitat pel senyor Sánchez, un guàrdia civil jubilat; posteriorment,
l’any 1935 Joan Molins Barris hi va fundar la fleca; l’any 1946 es va traspassar el negoci a
Ramon Brugulat que el va ampliar, alternant la fleca amb el negoci de comestibles. L’any 1982
es va transformar en la pastisseria Noguera. Aquest mateix any i posteriorment el 1987, es
varen fer obres de rehabilitació a càrrec de Construccions Busquets Sitjà S.A., que va donar a
les façanes i a la botiga el protagonisme que havien tingut antigament.
Bibliografia
PUIGVERT, J.M. (1989) "El creixement urbà d'una comunitat rural. Vilobí d'Onyar", Quaderns
de la Selva. Núm. 2. Santa Coloma de Farners: Centre d’Estudis Selvatans
MOLINS, Ll. (2004) “Salvem el patrimoni arquitectònic”. Tosquija. Vilobí d’Onyar: Associació
Revista Tosquija
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
32516
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Casa de la Plaça Vella, 11

C.15

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Plaça Vella, 11
X 478666 Y 4637435

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8776604DG7387N0001HT

Superfície
construïda
433 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

3

Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI amb modificacions posteriors
Autoria
Desconeguda
Descripció
La casa està situada entre el carrer de la Clau, el carrer Onyar i la plaça Vella. És un edifici
cantoner de tres plantes i vessant a façana. Tot i que l’estructura original del segle XVI s’ha
mantingut, les reformes realitzades al llarg del segle XX han modificat força la seva fesomia.
De l’edifici original es conserva la llinda de la porta que té el text inscrit “A X de abril 1580” i
part de la finestra de la primera planta, reconvertida en porta, amb les impostes decorades
amb motius florals i escuts en relleu. La façana lateral mostra una finestra amb llinda
monolítica amb motiu ornamental de fulla de roure. El parament és arrebossat pintat excepte
la planta baixa de la façana principal que presenta un aplacat de pedra irregular.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Edifici cantoner entre el carrer de la Clau i la Plaça Vella, en l’entorn més antic de Vilobí.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial
Espai de Protecció Arqueològica (EPA) Castell
de Vilobí (I.04).
Forma part del conjunt Urbà (CU) Nucli Antic
de la Vila (Fitxa B.05).

Raons que aconsellen la catalogació
Malgrat les profundes transformacions que ha sofert, l’edifici constitueix una prova dels
primers habitatges de Vilobí, construïts a redós de la muralla del castell
Relació d’elements destacables
Llindes i brancals de pedra de la façana, alguns amb inscripcions.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment dels elements de llindes i brancals de la façana. Es
recomana el desmuntatge de l’aplacat de la façana.
Manteniment del volum del pou annex
Substitució i millora per adequació a la normativa
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Es troba situada a la plaça Vella que es va ampliar, en la forma actual, l’any 1937, amb el jardí
de la rectoria i l’enderroc de la primera casa del carrer de l’església, la casa del Teixidor.
Bibliografia
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
PUJOL, J. (2005) "Plaça Vella, número 11 (1): arquitectura". Llibre de la Festa Major de Vilobí.
Vilobí d’Onyar: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb fitxa número 32460
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Casa del carrer de la Clau

C.16

Altres denominacions: Can Vivolas

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Carrer de la Clau, 3
X 478675 Y 4637458

Dades cadastrals
Referència Cadastral
n/d

Superfície construïda
n/d

Número de plantes
Pb+1

Informació gràfica
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Titularitat
Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVII, amb reformes posteriors
Autoria
Desconeguda
Descripció
La casa es troba situada al nucli més antic de la vila, al carrer de la Clau, que segueix la forma
corba de l'antiga muralla. És un edifici entre mitgeres, de dues plantes amb vessant a façana.
Tot i que ha estat molt restaurada al segle XX, conserva la porta original amb impostes, avui
convertida en finestra, i dues finestres a la primera planta. Una de les finestres té les impostes
decorades amb botons de flors i una fina columneta central amb capitell esculpit amb motius
vegetals, l'altre porta la data de 1804 i el nom LLORENS VIVOLAS.
El parament de la planta baixa té un revestiment d'aplacat de pedra irregular i el de la segona
és arrebossat i pintat de groc.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Edifici al carrer de la Clau, en l’entorn més antic de Vilobí, que ressegueix amb la façana una
hipotètica muralla o fossat del castell.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial
Espai de Protecció Arqueològica (EPA) Castell
de Vilobí (Fitxa I.04).
Forma part del conjunt Urbà (CU)Nucli Antic
de la Vila (Fitxa B.05).

Raons que aconsellen la catalogació
Malgrat les profundes transformacions que ha sofert, l’edifici constitueix una prova dels
primers habitatges de Vilobí, construïts a redós de la muralla del castell
Relació d’elements destacables
Llindes i brancals de pedra de la façana, alguns amb inscripcions.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment dels elements de llindes i brancals de la façana. Es
recomana el desmuntatge de l’aplacat de la façana.
Substitució i millora per adequació a la normativa
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb fitxa número 32462
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Casa de la Plaça Vella, 2

C.17

Altres denominacions: Fusteria

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Plaça Vella, 2
X 478645 Y 4637417

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8776108DG7387N0001OT

Superfície
construïda
261 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa tancada. Clau 1

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura residencial urbana entre mitgeres
Època
Segle XVII
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una construcció que segueix la tipologia habitual de les edificacions entre mitgeres del segle
XVII, de tres plantes i vessants a façana. Tot i que ha estat molt restaurada al segle XX,
conserva el portal i la finestra superior de llinda monolítica i brancals de pedra. La resta
d'obertures són rectangulars senzilles de factura moderna. El més destacable és l'escut
esculpit a la llinda de la porta amb l'enclusa i el mall, símbol de l'establiment originari, i la data
1658.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge, taller
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. Edifici entre mitgeres que forma part del creixement natural de la població de Vilobí
d’Onyar

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial
Forma part del Conjunt Arquitectònic (CU)
Nucli Antic de la Vila (Fitxa B.05).

Raons que aconsellen la catalogació
Exemple d’arquitectura popular del segle XVII, de gran austeritat, que ressalta per inscriure’s
en els inicis urbans de la localitat i ressalta les escasses dimensions del cos de casa.
Relació d’elements destacables
El portal i la finestra superior, amb llinda monolítica i brancals de pedra. L’escut esculpit a la
llinda de la porta, amb data de 1658.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment de les característiques de la façana de l’arquitectura
popular.
Deixar lliure d’edificació el pati posterior de l’edifici
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Estructura interior
Usos permesos

Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a les
obertures de façana
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Es troba situada a la plaça Vella que es va ampliar, en la forma actual, l'any 1937, amb el jardí
de la rectoria i l'enderroc de la primera casa del carrer de l'església, la casa del Teixidor
Fins fa pocs anys aquest edifici era una fusteria.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27216
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Habitatge Cal Metge

C.18

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Travessera Antiga de Cal Metge. 1-3
X 478707 Y 4637400

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8875314DG7387N0001IT

Superfície
construïda
573 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa Oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XIX
Autoria
Desconegut
Descripció
L'edifici es troba en un dels carrers de l'eixample del segle XIX i ocupa tres de les parcel·les
projectades pel creixement de la vila.
És una construcció cantonera entre el carrer Travessera antiga de cal Metge, on dóna la façana
principal, i el carrer Girona. És de planta rectangular, tres pisos i coberta a dues vessants amb
caiguda a la façana. Ha estat recentment reformada recuperant la composició original. La
façana principal presenta tres portals emmarcats amb pedra d'arc carpanell molt rebaixat. Al
primer pis tres hi ha obertures rectangulars amb balcó de barana de ferro treballada. I, al pis
superior, trobem tres obertures més amb els corresponents balcons, més petits, amb barana
de ferro senzilla. Totes les obertures són emmarcades amb pedra. El parament mostra un
sòcol d'aplacat de pedra irregular a la part baixa i la resta és arrebossat. Les façanes lateral i
posterior han estat molt reformades. A la part posterior s'han fet balcons correguts nous que
no existien en l'edifici original. La planta baixa s'ha habilitat per oficines i la resta de l'edifici
s'ha subdividit en pisos independents.
És una construcció senzilla característica de mitjans del segle XIX en els nuclis urbans.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Creixement urbà de Vilobí d’Onyar al segle XIX com a resultat de l’eixample de Francesc
Barnoya.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 3. Parcial
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Plaça Nova
i Travessies (Fitxa B.04)

Raons que aconsellen la catalogació
Edifici que té com a principal vocació remarcar el fet urbà en el context del creixement
promogut per l’eixample de Francesc Barnoya, el 1858, i que només es va dur a terme de
manera parcial.
Relació d’elements destacables
La regularitat compositiva amb que es desplega el programa de la façana i el volum,
destacable en el context del municipi.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, modificació o rehabilitació
Es permet modificació. Manteniment alçada de la façana.
Actuacions per raó de millora i adequació general de la façana.
Millora de la resta de composició i planta baixa. Manteniment del
ritme d’obertures de la façana i les reixes dels balcons.
Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a les
obertures de la façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Aquests habitatges formen part de l'eixample vuitcentista projectat i parcialment realitzat a
Vilobí d'Onyar. Per iniciativa del comte de Solterra, senyor del castell, en les terres dites la
"Coromina gran del castell" es va dissenyar un projecte en què el terreny es divideix en 108
parcel·les per edificar-hi, alhora que es preveia obrir nous carrers. Francesc Barnoya,
agrimensor de la ciutat de Girona, aixecà els plànols l'any 1858.
La Travessia de cal Metge és un dels pocs carrers construïts i l'edifici d'habitatges correspon a
aquesta fase de desenvolupament urbà.
Bibliografia
PUIGVERT, J.M. (1989) "El creixement urbà d'una comunitat rural. Vilobí d'Onyar", Quaderns
de la Selva. Núm. 2. Santa Coloma de Farners: Centre d’Estudis Selvatans
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Documentació
AHCSCF

Santa Coloma de Farners Plànol de l'eixample - Francesc Barnoya (1858)

Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27219
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Rectoria de Vilobí

C.19

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Plaça Vella, 9
X 478639 Y 4637444

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8676605DG7387N0001PT

Superfície
construïda
322 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Bisbat de Girona
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Orígens al segle XVII, amb afegits posteriors
Autoria
Desconeguda
Descripció
És un edifici de planta rectangular, dos pisos i coberta de dues vessants amb caiguda a la
façana. Al costat esquerre hi ha el jardí tancat amb un mur alt de pedra.
La façana de la plaça Vella presenta un portal central rectangular precedit de quatre esglaons i
una finestra per banda, a la planta baixa, i tres obertures, dues amb balcó de barana de ferro
senzilla, al pis superior. Hi ha dues llindes amb inscripcions, la de la finestra de la planta baixa:
Dr. PARRINET 1639 i, la de l'obertura del pis superior: REEDIFICADA SCR?S 1860.
L'altra façana que dóna a la plaça de l'església, té una porta d'accés, una finestra petita i una
de més gran. Hi ha un portal de garatge amb porta metàl·lica, a la planta baixa, i dues finestres
rectangulars al pis superior. Totes les obertures són emmarcades amb pedra. Cal destacar
també la fornícula amb imatge de sant amb nen al costat esquerre del mur instal·lada en els
últims anys, amb posterioritat a l'any 1987.
La façana lateral que dóna al pati mostra una finestra amb un escut força malmès a la llinda.
Ús actual
Habitatge. Religiós
Ús original
Habitatge. Religiós
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. La relació de la rectoria amb els espais adjacents va quedar condicionada per l’enderroc,
el 1937, de la casa del teixidor, amb la consegüent obertura de l’edifici a la Plaça Vella.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARU (Arquitectura residencial urbana)
BPU
Nivell 2. Total
Espai de Protecció Arqueològica (EPA) Castell
de Vilobí (Fitxa I.04).
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Nucli Antic
de la Vila (Fitxa B.05).

Raons que aconsellen la catalogació
Exemple d’arquitectura popular que mostra, amb successius afegits, els elements que se li han
anat sobreposant. Característic, així mateix, del primer desenvolupament urbà de Vilobí. Per
tant, les raons que justifiquen la catalogació es fonamenten en raons històriques i en els usos
socials de l’edifici.
Relació d’elements destacables
Llindes amb inscripcions. El jardí annex a l’edifici.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de la façana: composició, textura, cromatisme,
llindes i brancals de pedra.
Manteniment del jardí annex a l’edifici.
Manteniment dels espais interiors, sostres, voltes i caixes d’escala.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Es troba situada a la plaça Vella que es va ampliar, en la forma actual, l’any 1937, amb el jardí
de la rectoria i l’enderroc de la primera casa del carrer de l’església, la casa del Teixidor.
Bibliografia
PUJOL, J. (2005) "Plaça Vella, número 11 (1): arquitectura". Llibre de la Festa Major de Vilobí.
Vilobí d’Onyar: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27228
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Cementiri de Salitja

D.01

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Carretera Gi-534, Km. 3,100
X 479556 Y 4639777

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000014800DG76F0001UG

Superfície
construïda
614 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

n/d

Pública
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Zona de cementiris. Clau 10.

Descripció de l’element
Estil
Popular—Art Decó (façana).
Època
Segle XX
Autoria
Desconegut
Descripció
Cementiri de planta rectangular, amb la façana orientada a sud. L’únic element arquitectònic
remarcable el constitueix el portal, de mig punt amb coronament esglaonat d’influència «art
decó», que du inscrita la data de 1937.
Ús actual
Cementiri
Ús original
Cementiri
Estat de conservació
Bo
Context
El cementiri de Salitja es troba als afores del nucli, en un revolt de la carretera GI-534, en un
espai de transició entre els camps de conreu i el bosc.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública o equipaments)
BPU
Nivell 3. Parcial

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que motiven la catalogació són culturals, pel fet que es tracta d’un lloc
d’enterrament vinculat a la tradició religiosa preexistent.

Relació d’elements destacables
La portalada i la reixa que serveix per tancar-la. També, els xiprers que hi ha a l’interior del
recinte.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de
protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Es permet modificació. Adequació resta de volumetria segons
planejament. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment dels elements decoratius de la façana
Manteniment dels xiprers a l’interior del recinte en la configuració
actual de carrer. Ordenació de l’espai d’accés, per a la protecció
visual de la porta d’entrada.
Segons planejament

Informació complementària
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Informació històrica
El corrent de pensament higienista que va dominar a finals del segle XIX va tenir, entre altres
conseqüències, la remoció dels antics cementiris del lloc que havien ocupat tradicionalment, a
redós de les esglésies, a l’interior dels nuclis urbans. També és el cas de Salitja. Segons informa
la llegenda de la portalada, el cementiri nou va ser construït el 1937.
Bibliografia
(text)
Protecció existent

Observacions
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Els Delmes

D.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Plaça de l’Església, 2
X 478996 Y 4639626

Dades cadastrals
Referència Cadastral
9098804DG7399N0001SB*

Superfície
construïda
n/d

* Al cadastre, és solidària amb la rectoria

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Pública-Municipal
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Volumetria existent. Clau 8

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Es tracta d'un edifici senzill de planta rectangular, dos pisos i teulada d'una sola vessant amb
caiguda a la façana amb ràfec d'una filada de teules. El portal, que es troba a un nivell més alt
que el carrer, és rectangular amb llinda i brancals de pedra. Té tres obertures rectangulars
horitzontals emmarcades amb pedra i protegides per reixes de ferro forjat.
Al costat dret fa mitgera amb una altra casa i a l'esquerre té un mur que per la part de darrere
és un porxo de tres arcs de mig punt de rajol que l'uneix amb l'edifici de la rectoria.
Cal destacar la petita obertura horitzontal de la façana, que servia per a abocar-hi el gra.
Ús actual
Públic
Ús original
Magatzem-Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Edifici que cal posar en relació amb la presència de l’església de Salitja i de la rectoria.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública o equipaments)
BPU
Nivell 2. Total
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Plaça de
l’església de Salitja (Fitxa B.02)

Raons que aconsellen la catalogació
El valor de l’edifici es troba en la funció que va desenvolupar en la societat i en l’economia
camperola.
Relació d’elements destacables
Llindes i brancals de pedra i, especialment, l’obertura per la qual s’hi introduïa el gra.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Manteniment i/o reparació
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.
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Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme. Manteniment
de coberta i ràfec existent.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal. Es permet adequar nous espais interiors
adaptats a les obertures de façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Tot i que no tenim gaire informació de la història de l’edifici ens consta que, com els seu nom
indica, Els Delmes, fa referència a la seva funció com a lloc de recaptació de l’impost conegut
com a delme, és a dir, la desena part de les collites, que subsistí fins al segle XIX.
Bibliografia
MALLORQUÍ, E. (2017) “El Delme”. Quaderns de la revista de Girona. Girona: Diputació de
Girona
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya amb número de fitxa
27246
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Cementiri de Sant Dalmai

D.03

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
Carretera de Brunyola, s/n
X 477130 Y 4640361

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000026800DG76F0001XG

Superfície
construïda
873 m2

Número de plantes

Titularitat
Pública-municipal

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Zona de cementiris. Clau 10.

Descripció de l’element
Estil
Contemporani
Època
Segle XX
Autoria
Ajuntament de Vilobí (promotor)
Descripció
Edificació de planta regular que té com a principal característica una façana mínima que
permet la visió de l’interior, a diferència de la majoria de cementiris en què una tàpia alta
impedeix la visió dels edificis funeraris.
Ús actual
Cementiri
Ús original
Cementir
Estat de conservació
Bo
Context
El cementiri s’aixeca en un paratge natural d’interès moderat.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública o equipaments)
BPU
Nivell 3. Parcial

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole social.
Relació d’elements destacables

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, rehabilitació o remodelació
Es permet modificació; Adequació de la volumetria a nous
creixements.
Manteniment de la façana.
Ordenació de la zona d’accés.
Manteniment de l’estructura interior originària.
Segons planejament.
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Informació complementària
Informació històrica
Primitivament, el cementiri de Sant Dalmai es trobava a l’entorn de l’església. Seguint un
corrent generalitzat, va ser traslladat a un punt als afores del nucli habitat.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Ajuntament de Vilobí d’Onyar

D.04

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Travessia Casa de la Vila, 1
X 478671 Y 4637414

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8776801DG7387N0001BT

Superfície
construïda
653 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Pública
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d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Equipaments Comunitaris. Clau E

Descripció de l’element
Estil
Eclèctic
Època
Contemporània (1967)
Autoria
Ignasi Bosch
Descripció
Edifici construït en un únic volum que resumeix les línies mestres de l’arquitectura popular,
que resulten una constant en les darreres etapes constructives d’Ignasi Bosch. Subratllen la
tendència la falsa galeria del pis superior i l’ús de la pedra en llindes i brancals, així com la
porta noble d’accés, rematada amb volta de mig punt. L’edifici es caracteritza, a més, per la
recerca de la funcionalitat tot i l’economia de mitjans. Actualment, es troba en fase de
remodelació per adaptar-lo a les normatives d’accessibilitat.
Ús actual
Públic
Ús original
Públic
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà, al bell mig del nucli urbà de Vilobí, resulta l’interstici entre el nucli antic de la vila,
medieval i modern, i l’eixample vuitcentista.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública o equipaments)
BPU
Nivell 3. Parcial
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Plaça Nova
i Travessies (Fitxa B.04).

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que fonamenten la catalogació es troben en els usos socials de l’edifici, així mateix
com en el context històric i social en què va ser construït.
Relació d’elements destacables
L’elaborada composició de les façanes, amb nombroses obertures que busquen alleugerir-ne
la percepció. La porta principal d’accés, amb volta de mig punt.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Es permet modificació. Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment dels elements que caracteritzen les façanes.
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Estructura interior
Usos permesos

Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a
les obertures de façana
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
L’edifici, obra de l’arquitecte Ignasi Bosch, el 1967, va substituir l’antiga Casa del Comú. Bosch,
nascut a Girona 31 de març de l’any 1910, va obtenir el títol d’arquitecte a Barcelona l’any
1933. S’inicià en l’estil racionalista treballant amb el seu pare Isidre Bosch. Acabada la guerra,
però, fou quan desenvolupà plenament la seva activitat. Adaptà els seus projectes a l’estil
monumentalista del nou règim, apartant-se definitivament del racionalisme i projectant
edificis públics i privats. Incorpora a l’estil oficial elements noucentistes i d’arquitectura
popular. Al municipi de Vilobí d’Onyar, a més de l’edifici de l’ajuntament, va projectar les
Escoles Noves (CEIP Josep Madrenys) i altres edificis d’ús privat.
Bibliografia
Desconegut. (Desconegut). Bosch Reig, Ignasi. 02/06/2018, de Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (COAC) Sitio web:
https://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/arxiu/afonsgi/BoschReitg/BoschReitg_c.ht
m
Protecció existent
(text)
Observacions
(text)
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Can Roscada

D.05

Altres denominacions: Biblioteca Pública Municipal

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Travessera Casa de la Vila,2 / Plaça Vella, 1
X 478653 Y 4637412

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8776109DG7387N0001KT

Superfície
construïda
504 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+3

Municipal-Pública
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa Tancada. Clau 1

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVIII, amb modificacions posteriors
Autoria
n/d
Descripció
Es tracta d'un edifici cantoner de tres plantes i golfes, amb coberta a quatre vents, a peu de
camí. La façana principal té un portal adovellat de mig punt al centre, una porta quadrangular
a l'esquerra, i una finestra a la banda dreta.
El primer pis presenta tres obertures, dues de les quals tenen barana de ferro, i la central un
vidre fix. La tercera planta té tres finestres quadrangulars amb llinda monolítica i ampit
motllurat. La façana lateral, més estreta, té una porta rectangular, dues obertures al primer
pis, una amb balcó i l'altre amb barana de ferro, i dues finestres al tercer pis idèntiques a les
de l'altra façana. Les golfes són de construcció moderna i s'obren a l'exterior per mitjà d'una
galeria de finestres quadrangulars que volta tot el perímetre sota un gran ràfec de formigó.
El parament és arrebossat i pintat de blanc deixant a la vista els carreus ben escairats dels
angles. L'interior ha estat totalment reformat i adaptat als nous usos de sala d'exposicions,
escola d'adults i biblioteca.
Ús actual
Biblioteca
Ús original
Hostal
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. Primer creixement de Vilobí d’Onyar.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública o equipaments)
BPU
Nivell 3. Parcial
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Plaça Nova
i Travessies (Fitxa B.04)
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Nucli Antic
de la Vila (Fitxa B.05)

Raons que aconsellen la catalogació
Exemple d’arquitectura popular tradicional del segle XVIII, amb elements arquitectònics de
qualitat, i d’altres expressions decoratives que, malauradament, s’han perdut en un
condicionament recent de l’edifici.
Relació d’elements destacables
Llindes, brancals i ampits de pedra de les obertures.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Es permet modificació. Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment de les característiques de la façana i de tots els
elements de pedra.
Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a
les obertures de façana
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Can Roscada per la seva tipologia possiblement es pot datar del segle XVIII. La primera
referència documental però, és de 1855 quan apareix al registre de la propietat a nom de
Martí Negre. Des de mitjan segle XIX fins al 1936 va ser un negoci d'hostal i un comerç de vi i
aiguardents. Francesc Negre Vidal va iniciar també el transport de viatgers per carretera amb
autobusos amb les línies Vilobí-Riudellots, Vilobí-Girona, Vilobí-Santa Coloma de Farners. A
mitjan segle XX l'edifici va ser adquirit per la Caja Rural i, posteriorment, la Caja de Madrid que
hi allotjava el seu arxiu provincial. L'any 1997 l'Ajuntament compra Can Roscada per convertirlo en Centre Cultural i ubicar-hi la Biblioteca Municipal.
En la reforma es va substituir el parament esgrafiat per un parament llis i el ràfec de la teulada
de fusta pel de formigó.
Bibliografia
LLINÀS, J., MERINO, J.
1998 El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i
arqueològic dels municipis de la Comarca
SANTAMARIA, D.
2003 Vilobí d'Onyar. Els pobles de la Selva
SANTAMARIA, D.
1998 Tosquija
SANTAMARIA, D.
1997 Vilobí d'Onyar
Protecció existent
Cap
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27221
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Cementiri de Vilobí d’Onyar

D.06

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
X 478816 Y 4636847

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000026800DG76F0001XG

Superfície
construïda
873 m2

Informació gràfica

237

Número de plantes

Titularitat

n/d

Pública
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Zona de cementiris. Clau 10.

Descripció de l’element
Estil
Època
Segle XX
Autoria
Descripció
El cementiri de Vilobí d’Onyar té una planta irregular, lleugerament trapezoïdal. La seva
construcció respon al model tradicional de cementiri amb enterrament en nínxols
desenvolupat a partir d’un passeig central. Les ampliacions de capacitat no han necessitat de
la modificació del perímetre original. S’hi accedeix per un portal coronat per un arc de mig
punt.
Ús actual
Cementiri
Ús original
Cementiri
Estat de conservació
Bo
Context
El cementiri de Vilobí s’aixeca als afores del poble, enmig de camps de conreu.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública o equipaments)
BPU
Nivell 3. Parcial

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Al cementiri de Vilobí no s’hi troben elements destacables d’art funerari. Tanmateix, les raons
per a la catalogació es fonamenten en els usos socials i culturals d’aquest espai.
Relació d’elements destacables

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, rehabilitació o remodelació
Es permet modificació; Adequació de la volumetria a nous
creixements.
Manteniment de la façana.
Replantació dels xiprers en la disposició original. Ordenació de la
zona d’accés al cementiri.
Manteniment de l’estructura interior originària.
Segons planejament.
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Informació complementària
Informació històrica
El corrent de pensament higienista que va dominar a finals del segle XIX va tenir, entre altres
conseqüències, la remoció dels antics cementiris del lloc que havien ocupat tradicionalment, a
redós de les esglésies, a l’interior dels nuclis urbans. A Vilobí fou el 1909 quan es bastí el nou
cementiri, obra de l’arquitecte diocesà Isidre Bosch, als afores de la localitat, la qual cosa va
suposar la desaparició de l’antic cementiri que hi havia en un lateral de l’església de Sant
Esteve, en el lloc que avui ocupa el local parroquial, construït als anys trenta del segle XX pels
fejocistes. Val a dir que el trasllat del cementiri va ser una obra costosa en termes de temps,
perquè se’n va plantejar la seva nova construcció el 1859 i van caler cinquanta anys perquè el
trasllat es fes efectiu.
Bibliografia
SANTAMARIA, D. (2009) «El cementiri de Vilobí d’Onyar». Llibre de la Festa Major de Vilobí.
Vilobí d’Onyar: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Protecció existent

Observacions
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CEIP Josep Madrenys (Escoles Noves)

D.07

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Passatge de Pompeu Fabra, 4
X 478640 Y 4637253

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8774509DG7387S0001QD

Superfície
construïda
1972

Informació gràfica

241

Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Pública
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Equipaments comunitaris. Clau E

Descripció de l’element
Estil
Eclècticisme/tradicionalisme
Època
Contemporània (1970)
Autoria
Ignasi Bosch
Descripció
La Llei general d’educació, del 1970, amb la implantació de l’Educació General Bàsica (EGB), va
exigir un ambiciós pla de construccions escolars. Enmig d’un gran eclecticisme teoricoeducatiu
i d’una explosió demogràfica, l’edifici escolar d’aquest període queda definit per les prioritats
quantitatives (la màxima capacitat possible en el mínim espai), per les preocupacions
economicistes (pressupost el més reduït possible) i amb l’aula com a eix de la construcció. A la
nova escola de Vilobí Ignasi Bosch imposa, doncs, un estil funcional i oblida la perspectiva
esteticista que havia presidit la construcció de les Escoles Velles. En tot cas, segueix la doctrina
del ministre Villar Palasí que dictava que l’escola havia de reflectir les varietats regionals. Així,
l’edifici escolar de Vilobí, que està fortament emparentat amb el de Cornellà del Terri, recorda
pel seu aspecte una gran casa pairal.
Ús actual
Escolar
Ús original
Escolar
Estat de conservació
Bo
Context
L’edifici escolar és als límits urbans de Vilobí, en una zona que acull altres equipaments, com el
pavelló poliesportiu municipal.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública i equipaments).
BPU
Nivell 3. Parcial

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que fonamenten la catalogació es troben en els usos socials de l’edifici, així mateix
com en el context històric i social en què va ser construït.
Relació d’elements destacables

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Es permet modificació. Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment dels elements característics de la façana
Mantenir els patis posteriors de l’edifici. Manteniment i cura de
l’arbrat.
Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a
les obertures de façana
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Ignasi Bosch, nascut a Girona 31 de març de l’any 1910, va obtenir el títol d’arquitecte a
Barcelona l’any 1933. S’inicià en l’estil racionalista treballant amb el seu pare Isidre Bosch.
Acabada la guerra, però, fou quan desenvolupà plenament la seva activitat. Adaptà els seus
projectes a l’estil monumentalista del nou règim, apartant-se definitivament del racionalisme i
projectant edificis públics i privats. Incorpora a l’estil oficial elements noucentistes i
d’arquitectura popular. A més de les Escoles Noves (CEIP Josep Madrenys), va projectar el nou
ajuntament i altres edificis d’ús privat, a Vilobí.
Bibliografia
Desconegut. (Desconegut). Bosch Reig, Ignasi. 02/06/2018, de Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (COAC) Sitio web:
https://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/arxiu/afonsgi/BoschReitg/BoschReitg_c.ht
m
Protecció existent

Observacions
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Escoles Velles

D.08

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Carrer Madrenys, 1-3-5
X 478639 Y 4637314

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8774510DG7387S0001YD
8774501DG7387S0001ZD
8774511DG7387S0001GD

Superfície
construïda
623 m2
230 m2
173 m2

Número de plantes

Titularitat
Pública

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa Oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Noucentisme
Època
Segle XX
Autoria
Jeroni Martorell
Descripció
Les escoles de Vilobí es van construir seguint el projecte de 1919 de Jeroni Martorell. L’edifici
projectat constava en principi d’un cos central de tres plantes destinat a casa de la vila, dos
cossos laterals, a banda i banda, un per a l’escola de nens i l’altre per a la de nenes, i dos més
de dues plantes als extrems per als habitatges dels mestres.
L’edifici de l’ajuntament no s’arribà a construir mai. L’habitatge del mestre dels nois, al costat
dret, es va fer l’any 1927 seguint el projecte, però l’altre és va fer a la dècada dels 60 i ja no
segueix el mateix model. Pel que fa a les dues ales destinades a escoles són perfectament
simètriques i consten d’una aula, un despatx i un porxo a la part posterior, no previst
inicialment en els plànols, que dóna al pati, tot a la mateixa planta.
La construcció actual segueix el traçat en planta del projecte inicial, però varia pel que fa a la
disposició i acabat de les obertures. La façana principal del carrer Madrenys és de planta baixa
i coberta a dues vessants de teula àrab amb caiguda a la façana. Mostra quatre grans finestrals
per cadascun dels cossos allargats. Les dues portes d’accés des del carrer van ser substituïdes
abans de 1931 per finestres. Les obertures són amb llinda emmotllada de pedra artificial i
ampit de rajola vidriada verda. El mur és arrebossat llis amb un sòcol de 0,80m.
La casa del mestre és de planta quadrada, dos pisos i coberta piramidal d’uralita amb una bola
que la corona. La planta baixa té una porta central rectangular i una finestra a banda i banda
amb reixa. Al primer pis trobem una obertura amb un petit balcó amb balustrada al centre,
flanquejada també per dues finestres. L’altre habitatge també és de planta quadrangular però
les obertures i els acabats no segueixen la tipologia original.
A la façana posterior trobem els porxos que s’obren al pati sostinguts per dos pilars i amb un
tancament que forma una galeria amb obertures d’arcs apuntats esglaonats de rajol d’aire
modernista.
El solar destinat a casa de la vila va quedar incorporat al pati i està separat del carrer per un
mur amb una porta d’accés.
L’edifici respon a les directrius de funcionalitat, higiene i il·luminació, postulades per
l’arquitectura escolar d’aquesta època. És un exemple d’edifici historicista en quant a la seva
morfologia simètricament projectada en diversos cossos i per la concepció dels elements
ornamentals d’embelliment de tradició artesanal. Les cornises, les llindes emmotllades de
pedra artificial, els arcs, etc., també corresponen al gust i al ideari historicista de base
conservadora i aristocratitzant. Les
Ús actual
Escola
Ús original
Escola
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. Escola que se situa al nucli urbà de Vilobí, en l’eix de creixement de la vila
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Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública i equipaments).
BCIL
Nivell 3. Parcial

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Escoles velles són el reflex del primer programa sostingut i coherent de construcció d’escoles
que és va produir a la Catalunya contemporània. Aquest fet històric pren encara més
importància en l’àmbit rural on, per primera vegada, es feia arquitectura pública civil
projectada per arquitectes titulats i no per mestres d’obres.
Relació d’elements destacables
Motllures decoratives en portes i finestres. Arcs apuntats esglaonats a la galeria posterior.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Es permet modificació. Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Manteniment dels elements decoratius de la façana
Manteniment dels patis posteriors de l’edifici.
Es permet adequar estructura i nous espais interiors adaptats a
les obertures de façana
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
L’any 1919 el govern civil instà a l’Ajuntament a construir unes escoles noves ja que, fins
aleshores, les aules havien estat instal·lades en edificis de lloguer que no reunien les
condicions òptimes per aquesta funció. Josep Madrenys i Boada, propietari del Castell de
Vilobí i descendent d’un ric indià, fa donació dels terrenys que formaven part de la coromina
del castell per edificar les noves escoles.
El 1900 es crea el Ministeri d’Instrucció Pública que estableix unes mesures per impulsar
l’ensenyament, com la de que l’estat es fa càrrec dels sous dels mestres. A partir d’aquest
moment es comencen a construir edificis destinats exclusivament a escola seguint les normes
de les Instruccions Tecnicohigèniques de 1905.
El 1917 el Ministeri d’Instrucció Pública va seleccionar Jeroni Martorell i Lluís Planas amb
l’objectiu d’agilitzar la construcció de noves escoles, alguns dels seus projectes van servir de
model tipus, de manera que es complien els requisits que demanava la Junta d’Arquitectura
Escolar de la Universitat de Barcelona i ja no calia l’autorització del Ministeri..
Les Escoles Velles de Vilobí varen ser projectades per Jeroni Martorell l’any 1919 i inaugurades
l’11 de juny de 1922. L’any 1927 es construeix la casa del mestre. Probablement en aquesta
època s’abandona la idea d’edificar l’Ajuntament i l’espai destinat a ser la porta d’entrada es
va convertir en porta d’accés al pati de les escoles. Amb la construcció de les noves escoles
s’obre el carrer que porta el nom del donant dels terrenys, Madrenys, de manera que es
projecta l’urbanisme de la vila creant-se una de les vies principals d’accés al nucli urbà.
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A principis dels anys 60 es va edificar la casa de la mestra, al costat dret, prescindint però del
projecte original.
L’any 1971 s’inauguren la nova escola, CEIP Josep Madrenys, en un nou edifici proper i deixa
de tenir el seu ús originari fins que el 1979 l’edifici va allotjar l’Escola d’Educació Infantil “El
Patufet”.
Bibliografia
PUIGVERT, J.M. (2003) “Les Escoles Velles del carrer Madrenys. Raons per a la seva
catalogació”. Llibre de la Festa Major de Vilobí. Vilobí d’Onyar: Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
PUIGVERT, J.M. (2006) «Les escoles de Jeroni Martorell a Vilobí d’Onyar». Vilobí d'Onyar: els
articles que han fet història. Vilobí d'Onyar: PUIGVERT, Joaquim M.; PUJOL, Josep
[eds.]:Ajuntament
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Arxiu del COAC
Arxiu Històric del COAC

Girona
Barcelona

Fitxa núm. 5751
Projecte Original

Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg
: 1089-I
Disposició: Acord Ple Consell Comarcal
Data Disposició: 01/02/2005
Publicació: DOGC
Data publicació: 02/03/2005
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya amb fitxa número 29224
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Pista de ball de Can Sagrera

D.09

Altres denominacions: Can Boades

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Carrer Sant Josep, 4
X 478587, Y 4637368

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8675603DG7387N0001PT

Superfície
construïda
n/d

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

n/d
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa Tancada. Clau 1.

Descripció de l’element
Estil
Època
Segle XX
Autoria
Isidre Bosch
Descripció
La pista de ball de Can Sagrera, o de Can Boades, pren la forma d’un espai quadrangular,
tancat, amb façana al carrer de Sant Josep. La façana presenta un seqüència seriada de
finestres de mig punt, a tall de galeria. L’interior, diàfan, acollia des de sessions de cinema a
envelats de festa major. Encara avui, destaca la glicina que circumda el perímetre de l’espai.
Ús actual
Ús original
Pista de ball; Cinema.
Estat de conservació
Regular
Context
Al nucli de Vilobí, al carrer de Sant Josep que també acull la sala polivalent de Can Sagrera.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
AP (Arquitectura pública i equipaments)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
La pista de ball de Can Sagrera ha estat l’espai de socialització dels vilobinencs durant tres
generacions, especialment, després de la Guerra Civil i fins als anys noranta.
Relació d’elements destacables
És especialment remarcable la glicina que circumda l’espai.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Adequació alçada i volumetria segons normativa.
Adequació façana segons normativa.
Manteniment de la glicina que circumda l’espai.
Segons normativa.

Informació complementària
Informació històrica
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Les activitats de ball, cinema I de cafè varen iniciar-se als voltants de l’any 1940. Can Sagrera
en els seus anys de ball, cinema i serveis de cafeteria, va tenir bona demanda, perquè
facilitava gaudir i ballar amb bona música, o recrear-se amb bones pel·lícules. Va fonamentar
les relacions entre joves i grans de Vilobí i dels pobles dels entorns. També va possibilitar
molts casaments, així com bones estones d’esbarjo enmig de les rutines i les moltes hores de
treballs fatigosos dels dies laborals.
Pel que fa a l’autoria, es pot atribuir a Isidre Bosch (Vilanna, 1875-1960) fou un arquitecte
gironí que, juntament amb el seu fill, Ignasi Bosch, va tenir una intensa relació professional
amb Vilobí.
Bibliografia
Informacions facilitades per Pere Masó Panella.
Protecció existent

Observacions
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Mare de Déu de les Fonts

E.01

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Disseminat afores 112
X 479005 Y 4640468

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000011200DG76F0001JG

Superfície
construïda
56 m2

Número de plantes

Titularitat
Bisbat de Girona

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SNU.
Ermites i edificis d’interès arquitectònic. Clau 8

Descripció de l’element
Estil
Barroc
Època
Segle XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
La capella és un temple de factura senzilla de tipus orientada a llevant. És de planta
rectangular d'una sola nau amb volta de creueria i absis semicircular ben diferenciat a
l'interior. Al mur de migdia té adossada una petita sagristia de planta quadrada. La coberta,
que és a dues vessants, conté en la cara inferior del ràfec peces amb una decoració geomètric,
de triangles, en un estat de conservació regular, que data probablement del segle XVII.
La façana presenta un portal adovellat amb dues finestres quadrangulars, a banda i banda,
emmarcades amb pedra i un òcul al capdamunt. Per accedir a l'entrada cal salvar uns esglaons
que menen una terrasseta voltada per un petit mur. Corona l'edifici un campanar de cadireta
rematat amb boles de pedra.
El parament està format per reble compost per pedra del país i en els angles trobem carreus
escairats de pedra calcària. En un dels murs hi ha un escut de 40 cm amb un relleu que mostra
unes tisores i un martell, del qual es desconeix el significat. També hi ha una fornícula
protegida per un vidre amb la imatge de la Verge al mur de la sagristia, que ha estat col·locada
fa pocs anys.
Està dedicada a la Mare de Déu de les Fonts, advocació lligada a la deu que brolla al costat de
la capella, les aigües de la qual es recullen en una bassa que antigament servia de safareig.
L'any 1995 es va fer una intervenció arquitectònica que consisteix en un mur de rajol vist que
envolta la bassa amb unes escales, amb barana de ferro, d'accés a la petita bassa. Hi ha una
placa commemorativa amb la llegenda: "Puig ompliu de vostres dons al devot que en vos
confia empareu-nos mare pia VERGE SANTA DE LES FONTS. Salitja, 3 de setembre de 1995".
Ús actual
Religiós
Ús original
Religiós
Estat de conservació
Bo
Context
Es troba situada en un bonic paratge prop del volcà de la Crosa, al costat de Can Joher i can
Bora (o Borra).

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
AR (Arquitectura religiosa)
BCIL
Nivell 1. Protecció integral
Forma part del Bé Ambiental (BA) Les Fonts i
els Amaradors de Salitja (Fitxa K.01)

Raons que aconsellen la catalogació
Es justifica la seva catalogació per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals,
paisatgístiques i socials.

254

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Relació d’elements destacables
L’equilibri compositiu de la façana, malgrat la senzillesa general de l’edifici. El conjunt, amb la
bassa adjacent que havia estat un safareig, i la mina que l’alimentava, que procedeix de la
Crosa.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació.
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra.
Manteniment de la bassa i els espais adjacents per a la correcta
interpretació de l’edifici.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Abans de 1936, l'ermita tenia dues imatges, la més petita de les quals era d'alabastre, i era la
que, segons la llegenda, un bou va trobar a la font, motiu pel qual es va erigir la capella. La
imatge actual data dels anys cinquanta i va ser una ofrena d'un família de la contrada.
En una restauració recent, que respon al gust per la pedra vista però de poc rigor històric, el
parament ha estat repicat i s'ha eliminat l'arrebossat original.
La capella apareix esmentada al llibre Jardín de Maria (1657), del dominic Narcís Camós.
Bibliografia
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
SOLÉ, Ll., ORTEGA, D. (1991) "La capella de Nostra Senyora de les Fonts", Dins: Sílvia ARBAT.
Carícia de volcà. Girona: Ajuntament de Vilobí d’Onyar; Ajuntament de Bescanó
Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 653-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
32465
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Església parroquial de Santa Maria de Salitja

E.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja, Vilobí d’Onyar
Plaça de l’Església, 8
X 479026 Y 4639633

Dades cadastrals
Referència Cadastral
9198202DG7399N0001IB

Superfície
construïda
276 m2

Número de plantes

Titularitat
Bisbat de Girona

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Equipament privat religiós. Clau Er

Descripció de l’element
Estil
Barroc, Neoclassicisme
Època
Segle XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
El temple actual data del segle XVIII. Està construït sobre una església anterior, segurament
romànica, amb un campanar que data de l'any 1598 que ja pertanyia a l'església primitiva.
És un edifici de planta rectangular amb absis poligonal de tres cares. La façana és d'estil barroc
neoclàssic i presenta una portalada d'arc carpanell emmarcada per dues pilastres i al
capdamunt, una cornisa amb frontó semicircular que sosté una fornícula amb la imatge de la
Verge protegida per un vidre. A sobre hi trobem un ull de bou. Cal remarcar que aquests
elements, la portalada i l'òcul, es troben desplaçats cap a l'esquerra de l'eix central. La façana
té un coronament mixtilini acabada amb una cornisa còncava-plana-còncava i rematada per
boles de pedra. El parament és arrebossat i pintat d'ocre només en la part de la façana, la
resta de la construcció deixa la pedra irregular del mur i els carreus ben escairats angulars
vistos.
A la part exterior de l'absis hi ha encastat un medalló de pedra amb la imatge de la Verge del
Roser , possiblement reutilitzat, i la data inscrita de 1742.
L'interior és d'una sola nau amb volta d'arc de mig punt de quatre trams amb llunetes. A
banda i banda hi ha les capelles amb altars i imatges força modernes, ja que els retaules
originals van desaparèixer amb l'incendi de l'any 36. Dues de les pilastres de pedra que
sostenen la volta presenten les inscripcions "DOMINGO MARANJAS RECTOR 1740" i, una altra,
la data de 1741. Les dues portes laterals que comuniquen amb la sagristia presenten a la llinda
l'any 1742. Als peus s'alça el cor amb balustrada de fusta i la capçalera poligonal de tres
tramades conté un retaule d'etil neoclàssic dedicat a la Verge Maria. El parament interior és
enguixat i pintat policromat amb decoració geomètrica als arcs faixons. Els marcs de les portes
i les pilastres són de pedra ben escairada vista.
El campanar es troba adossat a la façana nord. És de torre de planta quadrada amb obertures
d'arc de mig punt i coberta piramidal. La porta interior d'accés al campanar porta inscrita la
data de 1543.
Ús actual
Religiós
Ús original
Religiós
Estat de conservació
Bo
Context
L’església parroquial de Santa Maria de Salitja es troba en un entorn urbà. Antigament, pel seu
davant hi passava el camí ral que unia Girona amb Santa Coloma de Farners, actualment,
carrer de Sant Dalmai. Juntament amb Can Patllarí, i enfrontada a la Rectoria i els Delmes,
conformen l’espai de la Plaça de l’Església.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció

Arquitectònic.
AR (Arquitectura religiosa)
BCIL
Nivell 1. Integral
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Altres catalogacions

Forma part del Conjunt Urbà (CU) Plaça de
l’Església de Salitja (Fitxa B.02)

Raons que aconsellen la catalogació
Es justifica la seva catalogació per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals,
paisatgístiques i socials.
Relació d’elements destacables
La façana, que presenta la particularitat de la portalada i l’òcul descentrats. El campanar,
l’origen del qual és anterior a la resta del conjunt edificatori. El medalló de la verge del Roser,
encastat en la part posterior de l’edifici. La composició general, també la interior.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació.
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra.
Manteniment de la textura i el cromatisme.
Manteniment de l’espai circumdant per a protecció visual de
l’edifici.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
L'església parroquial de Santa Maria de Salitja, coneguda popularment com a Mare de Déu de
les Fonts, havia estat dependent del monestir de Sant Salvador de Breda. És esmentada per
primer cop l'any 1019, com una possessió del castell de Brunyola. El 1185 una butlla del papa
Luci III confirmava, entre d'altres coses, tots els drets que el monestir de Breda tenia a la
parròquia de Santa Maria de Salitja. L'església apareix esmentada com a "Ecclesia de Sancta
Saligia" en un document del 1279, en el qual es fa referència a les possessions del castell de
Brunyola.
Del temple antic no en queda res. L'edifici actual és dels segles XVII-XVIII i està dedicat a la
Mare de Déu de l'Assumpta.
Al 1936 va ser cremada, salvant-se només les parets exteriors. Es va reconstruir durant els
anys 1939, 1943 i 1944.
Bibliografia
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1994) "A l'entorn del campanar de Salitja". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 651-I
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Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Observacions
Forma part de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
27241
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Església parroquial de Sant Dalmai

E.03

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai
Carrer de l’Església, 24
X 478093 Y 4640348

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8104501DG7480S0001IF

Superfície construïda
356 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat
Bisbat de Girona
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Equipament religiós Privat. Clau Er

Descripció de l’element
Estil
Renaixement, barroc
Època
Segles XVI a XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
L'església de Sant Dalmai es troba situada a l'extrem nord del nucli del mateix nom. Tot i ser
d'origen romànic, l'edifici actual és el resultat de les reformes del segle XVI al XVIII.
El temple és de planta rectangular amb vessants a laterals. Destaca la façana d'època
renaixentista restaurada al segle XVIII, amb coronament barroc mixtilini rematat per boles de
pedra, segurament acabada l'any 1732, segons consta gravat en una llosa inserida a la paret
superior. El portal d'accés, d'estil renaixentista, és rectangular de pedra i porta la data de
1590. Al capdamunt de la cornisa de la llinda hi ha una gran petxina amb la imatge del patró
amb els atributs de bisbe en acció de beneir.
A l'interior la nau és coberta amb volta de canó de tres trams amb llunetes a la part del
presbiteri. Als peus trobem el cor amb balustrada de pedra i a la capçalera l'absis carrat. Als
laterals tres arcs de mig punt a banda i banda donen accés a les capelles. Es conserva una
capella dedicada a sant Llop que probablement correspon a la part més antiga de l'edifici
primitiu. El parament és enguixat i pintat de blanc però deixa vista la pedra dels arcs i dels
pilars, alguns dels quals porten inscrita la data de 16?? i el nom de "P. ALZEDAR".
El campanar adossat al mur de migdia és una torre de planta quadrada amb escala exterior
adossada, amb dos nivells de finestres geminades d'arc de mig punt i coberta piramidal. Els
angles i les obertures són de pedra, mentre que el parament és de maçoneria i és ben visible
l’ús de la pedra negra del volcà de la Crosa.
Fins fa molts pocs anys es mantenia adossat a la part de la façana l'antic cementiri, del qual
se’n conserven els límits, el pedró i els xiprers monumentals. Resten com a testimoni dues
làpides de pedra, d’antics rectors, a l'entrada de l'església.
Al costat dret del temple hi ha un cos adossat longitudinal de planta rectangular i teulada a
dues vessants que correspon al casal parroquial i porta la data de 1960. Totes les obertures
són rectangulars. Aquesta edificació molt senzilla és feta de rajols i està parcialment
arrebossada.
Ús actual
Religiós
Ús original
Religiós
Estat de conservació
Bo
Context
L’església parroquial de Sant Dalmai s’aixeca en un context rural, caracteritzat per l’hàbitat
dispers, sense que s’hagi desenvolupat un programa urbà al seu voltant.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció

Arquitectònic.
AR (Arquitectura religiosa)
BCIL
Nivell 1. Integral

262

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Altres catalogacions

Forma part del Conjunt Urbà (CU) Trenta
passes església de Sant Dalmai (Fitxa B.03)

Raons que aconsellen la catalogació
Es justifica la seva catalogació per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals,
paisatgístiques i socials.
Relació d’elements destacables
La façana barroca, el campanar, les làpides sepulcrals a ambdues bandes del portal, així mateix
com el dit portal, que el presideix una petxina amb la imatge del patró. Així mateix, el pedró,
els xiprers, al jardí, i l’entorn immediat de l’edifici.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació.
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra.
Manteniment de la textura i el cromatisme.
Manteniment de l’espai del jardí anterior per a protecció visual de
l’edifici. Manteniment del cos adossat. Manteniment dels xiprers.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
L'any 1019 apareix l'església de Sant Dalmai esmentada com a "Sancti Dalmatii de Tornavels",
en una dotació feta per a la canònica gironina. El 1185 una butlla del papa Luci III confirmava
tots els drets que el monestir de Sant Salvador de Breda tenia sobre l'església parroquial de
Sant Dalmai. L'any 1246 una altra butlla, del papa Innocenci IV, torna a citar l'església de Sant
Dalmai com una possessió del monestir de Breda. L'any 1362 és consignada en el "Llibre Verd"
de l'arxiu capitular de Girona.
Sant Dalmai pertanyia a Brunyola fins el 1910, moment en què va passar a Vilobí d'Onyar.
L'actual església data del 1590, i al segle XVIII fou restaurada. Es va fer al mateix moment que
la rectoria situada a pocs metres. Sembla ser que mossèn Pere Alzedar en va ser el principal
promotor i en va deixar constància gravant el seu nom en algunes de les pedres.
Bibliografia
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
PLADEVALL, A., dir. (1991) «El Gironès, La Selva, El Pla de l'Estany», Catalunya Romànica.
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 650-I
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Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya amb fitxa núm. 27231
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Sant Llop

E.04

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
X 477981 Y 4640899

Dades cadastrals
Referència Cadastral
n/d

Superfície construïda
n/d

Número de plantes

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Zona Volcànica de la Crosa. Clau 13

Descripció de l’element
Estil
Romànic; amb addicions vuitcentistes
Època
Segle XII a XIX
Autoria
Desconeguda
Descripció
La capella de Sant Llop és a la part més septentrional del terme de Vilobí d'Onyar, al costat
sud-oest del cràter de la Crosa. Amb 225m d'altitud és el punt més alt del terme. Es troba dins
d'un bosc d'alzines sureres i roures a tocar de la tanca metàl·lica de la propietat de Can Costa.
És un edifici de planta rectangular amb absis semicircular sense diferenciació, voltat per un
ampli fossat atalussat d'uns 5 m d'amplada i 2,5 m de profunditat, amb parets de pedra
irregular. La nau és coberta amb volta apuntada que conserva les impromptes de
l'encanyissat, sobre murs de 80 cm de gruix. A l'exterior hi ha una plataforma semicircular al
costat de ponent aixecada sobre el talús on, segons un estudi s'alçava la primitiva torre de
defensa anterior a la capella. Els murs del temple tenen diferents obertures que possiblement
no siguin originals. Hi ha restes de dues portes: una al mur de tramuntana, per on hi havia el
mur que salvava el fossat, i l'altra, al mur de ponent. Actualment totes dues han perdut la
pedra ben escairada que les emmarcava. També trobem tres obertures, dues d'espitlleres al
mur de tramuntana i una finestra de doble esqueixada prop de la capçalera, al mur de migdia.
El forat de la capçalera devia correspondre a una finestra de doble esqueixada.
Al mur de ponent hi ha les restes del que devia ser el campanar d'espadanya sobre el qual s´hi
construí una estructura de rajol que per uns era un campanar bastit posteriorment i, per
altres, era la torre de telegrafia òptica del segle XIX.
El parament interior havia estat arrebossat amb morter de calç del que avui només en queden
algunes restes i, a l'exterior, sembla que sempre havia estat amb la pedra vista. La pedra
utilitzada lògicament és la tosca provinent del mateix volcà de la Crosa on es troba emplaçada.
Hi ha restes d'una torre que formava part de la línia militar de telegrafia òptica de BarcelonaLa Jonquera.
La capella del Sant Llop actualment es troba en un estat de total abandó i en procés imparable
d'enrunament.
Ús actual
En desús
Ús original
Església; Torre de telegrafia òptica; fortificació
Estat de conservació
Ruïna
Context
Situada en un bosquet, al vessant de ponent del volcà de la Crossa. L’accés cal fer-lo a peu, des
de la carretera GI-533

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
AR (Arquitectura religiosa)
BCIL
Nivell 1. Integral
Forma part del Bé Ambiental (BA) PEIN Volcà
de la Crosa (Fitxa K.01)
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Raons que aconsellen la catalogació
Malgrat que es troba en desús i en esta de ruïna constitueix una prova dels processos
d’habitació de llarga durada al municipi de Vilobí. Especialment remarcable és la
transformació dels usos que ha sofert l’edifici.
Relació d’elements destacables
L’edifici ha perdut els elements decoratius. Tanmateix, conserva els volums que són el resultat
dels diferents usos que ha acollit al llarg del temps.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. Rehabilitació o millora.
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment i/o reparació.
Manteniment del perímetre i neteja del sotabosc.
Consolidació dels elements existents.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
En un document de venda que Ramon de Cabrera va fer a Berenguer de Gornau de l'any 1279,
la construcció pertanyia al Castell de Brunyola.
Segons l'estudi realitzat per Lluís Solé i David Ortega, l'ermita de Sant Llop va ser primer una
torre fortificada amb fossat a tot el vol i, posteriorment, s'hi va fer la capella. La torre circular
de la fortificació hauria desaparegut.
Però segons l'estudi de Joan Llinàs, Josep M. Llorens i Jordi Merino, l'origen primer era el de
capella romànica i, ja en el segle XIX, entre 1848 i 1862, es realitza la reconversió en torre de
telegrafia òptica militar. En aquest segon cas formaria part de la línia de telegrafia òptica
militar de Barcelona a la Jonquera. La readaptació de la capella com a torre de comunicació va
consistir en excavar el fossat que l'envolta, deixant una plataforma semicircular davant de la
façana de ponent, obrir un nou accés al mur de tramuntana i, sobre la teulada, es construí una
petita torre de rajol de planta quadrangular, aprofitant el campanar.
L'any 1875, durant la Tercera Guerra Carlina, l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar va costejar les
obres de fortificació.
Bibliografia
CATALÀ ROCA, P. (1967-1979) Els castells catalans. Barcelona: Editorial Dalmau
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
LLINÀS, J,. (1996) «La telegrafia» Quaderns de la Selva, núm 9. Santa Coloma de Farners:
Centre d’Estudis Selvatans
PLADEVALL, A., dir. (1991) «El Gironès, La Selva, El Pla de l'Estany», Catalunya Romànica.
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
SOLÉ, Ll., ORTEGA, D. (1991) "La torre ermita de Sant Llop". Dins: Sílvia ARBAT. Carícia de
volcà. Girona: Ajuntament de Vilobí d’Onyar; Ajuntament de Bescanó
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Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 652-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
30611
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Capella de la Mare de Déu dels Dolors

E.05

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar. Veïnat de Santa Margarida
Mas Oliver (Mas Alrà)
X 479689 Y4636336

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície
construïda

Número de plantes

17248A006000620001TR

Titularitat
Privada

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Zona de protecció d’ermites i edificis amb interès
arquitectònic. Clau 8.

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
Segle XVII
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una capella exempta que pertany al Mas Oliver. Està dedicada a la Mare de Déu dels Dolors
i va ser bastida l'any 1609.
L'edifici és de planta rectangular d'una sola nau, sense capçalera diferenciada i coberta a dues
vessants a laterals de teula àrab, sota el ràfec de la qual hi ha algunes peces de ceràmica
decorades, en no gaire bon estat de conservació i que, probablement, daten del segle XVII. La
façana presenta un portal quadrangular amb gran llinda monolítica que té un escut en relleu i
un text inscrit en llatí. A sobre hi ha un ull de bou de pedra amb la data de 1609 i l'òcul
quadrilobulat. A la dreta de la porta hi ha una obertura rectangular emmarcada amb pedra i
protegida per una reixa. Coronant la façana trobem un campanar d'espadanya de pedra d'un
sol ull amb campana.
A l'interior la nau està coberta amb una volta de canó de dos trams, amb una cornisa a l'alçada
de l'arrencada de la volta. Al mur del costat dret hi ha una obertura d'arc de mig punt. A
l'esquerra hi ha la porta que comunica amb una petita sagristia també coberta amb volta. El
parament dels murs i la volta està enguixats, el paviment no és l'original i la part de l'altar es
troba a un nivell una mica més alt. Hi ha una taula d'altar de marbre amb reconditori
sostinguda per una columna cilíndrica de pedra. Al costat de la porta hi ha una petita pica
d'aigua beneïda de pedra treballada encastada al mur.
El parament exterior és de maçoneria vista i s'aprecia la utilització de la pedra volcànica
provinent del volcà de la Crosa, situat al sector nord del mateix terme.
Ús actual
Religiós
Ús original
Religiós
Estat de conservació
Bo
Context
Rural. Situada a redós del Mas Oliver (Mas Alrà), per al servei religiós de la nissaga familiar

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
AR (Arquitectura religiosa)
BCIL
Nivell 1. Integral
Forma part de l’entorn de protecció del Mas
Oliver (Fitxa F.07)

Raons que aconsellen la catalogació
Representa una mostra de l’arquitectura religiosa popular d’època moderna (segle XVII) a
Vilobí. Tot i la senzillesa del conjunt resulta especialment remarcable pel seu caire privat.
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Relació d’elements destacables
Tota la façana i volums.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme.
Afectat per l’entorn de protecció del BCIN/Mas Oliver (Fitxa F.07)
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
El mas Alrà, anomenat també l'Oliver, existia en un capbreu de 1338, però la capella dels
Dolors data de l'any 1609.
Bibliografia
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D.
2003 Vilobí d'Onyar. Els pobles de la Selva
SANTAMARIA, D. (1987) "Retaule de Mas Alrà". Tosquija. Vilobí d’Onyar: Associació revista
Tosquija
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
La capella de la Mare de Déu dels Dolors es troba situada en l’entorn de protecció del Mas
Oliver (Mas Alrà), declarat BCIN (Núm. Registre / Catàleg: 1816-MH).
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27223
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Capella del Sagrat Cor

E.06

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Ca l’Artau, Veïnat de Santa Margarida; Vilobí d’Onyar
X 479922 Y 4636172

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000009900DG76F0001TG

Superfície
construïda
38 m2

Número de plantes

Titularitat
Privada

Informació gràfica

Dades urbanístiques
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Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Zona de protecció d’ermites i edificis d’interès
arquitectònic. Clau 8.

Descripció de l’element
Estil
Neogotic
Època
Segle XX
Autoria
Desconeguda
Descripció
Ca L’artau té una capella exempta que data de l'any 1901. El temple està dedicat al Sagrat Cor
i és d'una sola nau, amb portalada d'arc apuntat, un ull de bou circular i campanar
d'espadanya d'un sol ull, coronat per una creu de ferro. A la part superior de la façana trobem
una inscripció pintada "CHRISTUS REINAT" i la data de 1910. El parament de rajol arrebossat es
troba en força mal estat. L'edifici té adossat un garatge al costat esquerre.
Ús actual
Capella
Ús original
Capella
Estat de conservació
Regular
Context
La capella del Sagrat Cor va ser bastida pels propietaris de Ca l’Artau, per la qual cosa
comparteix amb el mas l’ambient rural, lleugerament condicionat pel terraplè que es va
construir a partir del 2004 per al pas del TGV.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
AR (Arquitectura religiosa)
BCIL
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són històriques. Així mateix, representa un exemple de
religiositat privada a la qual assolien els propietaris rurals benestants
Relació d’elements destacables
Elements compositius de la façana.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior

Manteniment i/o reparació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en la façana. Manteniment de la
textura i el cromatisme
Millora dels espais circumdants per a la protecció visual de la
capella.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius
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Usos permesos

Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
La capella del Sagrat Cor es circumscriu en el costum de la religiositat privada, a la qual
aspiraven els propietaris rurals benestants, com a símbol de la seva posició social. En aquest
cas, amb una estreta vinculació als jesuïtes de Girona.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Ermita de Santa Margarida

E.07

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar. Veïnat de Santa Margarida
X 479289 Y 4635819

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície
construïda

Número de plantes

17248A008000800000RE

Titularitat
Bisbat de Girona

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

SNU. Zona de protecció d’ermites i edificis amb interès
arquitectònic. Clau 8

Descripció de l’element
Estil
Romànic
Època
Segle XII-XIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una capella de tradició romànica pertanyent a una tipologia arquitectònica pròpia de finals
del segle XII i principis del XIII. Consta d'una sola nau amb planta rectangular, sense absis
diferenciat.
La façana, orientada a ponent, del segle XVII té un portal adovellat flanquejat per dues
finestres quadrangulars amb les dates inscrites a les llindes de 1665, una d'elles amb un motiu
ornamental de fulla de roure. Al costat de la porta trobem una pica de pedra encastada. Sobre
l'entrada s'alça el campanar d'espadanya construït amb rajol que actualment no té campana.
Està precedida d'un ampli porxo amb coberta a dues aigües sostingut per pilars de pedra.
A la façana de llevant hi ha una finestra de doble esqueixada més ampla de fora que de dintre.
La façana de migdia mostra una altra finestra de doble esqueixada, de la mateixa amplada a
l'interior que a l'exterior i col·locada a un nivell més baix que l'altre. Al seu costat hi ha una
fornícula rectangular. Al mur de ponent, prop de l'accés hi ha un sarcòfag de pedra amb el
relleu d'una creu. La nau és coberta d'una sola tramada amb una volta de canó lleugerament
apuntada, que a l'interior deixa veure les marques de l'encanyissat.
Tant a l'interior com a l'exterior l'aparell és vist, fet amb carreus força regulars, de mida
bastant petita, formant filades perfectament horitzontals alternades amb trossos de teula,
units amb morter de calç. La coberta és de teula àrab.
De l'interior de l'ermita cal destacar la creu d'altar i els canelobres. L’altar ha estat modificat
posteriorment. La creu d'altar és una peça de ferro d'uns 30 cm d'alçada amb un Santcrist molt
esquematitzat i estilitzat, encastada sobre un peu de fusta format per un fragment de tronc
cilíndric natural. El revers té unes línies cisellades que recorren els dos braços de la creu.
Els dos canelobres són dues peces escultòriques iguals d'un metre d'alçada. Estan formats per
tres peus de secció quadrada acabats en una peça cilíndrica per contenir les tres espelmes. A
mitja alçada, una amalgama de barres de ferros verticals uneixen els tres candelers. La creu és
de bronze.
Ús actual
Religiós
Ús original
Religiós
Estat de conservació
Bo
Context
Rural. Al cim d’un promontori, envoltada pel bosc.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
AR (Arquitectura religiosa)
BCIL
Nivell 1. Integral
Forma part del Bé Ambiental (BA) Turó de
Santa Margarida (Fitxa K.09).

Raons que aconsellen la catalogació
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L’ermita de Santa Margarida representa un testimoni decisiu del desplegament de
l’arquitectura romànica a Catalunya, i facilita la comprensió de l’evolució del poblament al pla
de Vilobí, abans de l’aparició del nucli urbà.
Relació d’elements destacables
L’edificació en el seu conjunt, que destaca per la construcció amb carreus regulars de mida
petita. La façana d’època moderna, amb portalada, espadanya i porxo. A l’interior, el conjunt
d’altar i canelobres, obra de Torres Monsó.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de
proteccció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme.
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici
(Entorn protegit al bé ambiental Turó de Santa Margarida/Fitxa
K.09)
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
L'ermita de santa Margarida és citada per primer cop l'any 1094. La façana va ser refeta al
segle XVII.
Al llarg de l'any tenien lloc diferents romeries que el bisbe de Girona va suspendre el 1758.
L'any 1947 es fa la restitució del culte i el trasllat de la nova imatge.
Tenia un important retaule de la primera meitat del segle XIV. És tracta d'un políptic de
pintura al tremp sobre fusta. De les cinc taules la central representava el Calvari (la crucifixió,
la Verge i sant Joan) i un cavaller i una dama, ala part inferior. Les altres vuit escenes , dues per
taula, mostren la llegenda hagiogràfica de Santa Margarida. Inicialment va ser fet per una
capella de la catedral de Girona, però consta que l'any 1564 ja no hi era. Del segle XVI fins a
principis del segle XX estava a l'ermita de santa Margarida des d'on fou traslladat a l'església
de Sant Esteve de Vilobí. Finalment, l'any 1936 va desaparèixer en l'incendi de la parròquia.
El 1963 l'Agrupació de Santa Margarida va impulsar-ne la restauració i es van fer les obres sota
la direcció del Dr. Oliva i Prat. Es va consolidar i repicar el parament i es construí un nou altar.
L'altar va ser consagrat l'any 1962 i era obra dels escultors gironins Francesc Torres Monsó i
Domènec Fita. En la restauració es van aplicar les directrius renovadores del Concili Vaticà II
d'austeritat i senzillesa, alhora que es va traslladar la imatge de la santa.
El porxo ha estat restaurat l'any 1999.
Actualment del conjunt format per la taula d'altar, obra de Domènec Fita, la creu i els dos
canelobres, de Francesc Torres Monsó, només en queden les peces de ferro i ha quedat força
desvirtuat. La taula d'altar era una peça de fusta molt senzilla de forma cúbica que el rector de
Vilobí va transformar encastant-hi uns relleus de pedra al frontal trobats a l'església parroquial
de Vilobí d'Onyar.
Bibliografia
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GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
PLADEVALL, A., dir. (1991) «El Gironès, La Selva, El Pla de l'Estany», Catalunya Romànica.
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 648-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27224
Es recomana la redacció d’un expedient perquè el Servei de Museus i Protecció de Béns
Mobles de Catalunya catalogui l’altar de Domènec Fita i els canelobres de Torres Monsó.
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Església Parroquial de Sant Esteve de Vilobí

E.08

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Església, 4
X 478650 Y 4637469

Dades cadastrals
Referència Cadastral
8676602DG7387N0001YT

Superfície
construïda
656 m2

Número de plantes

Titularitat
Bisbat de Girona

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Equipament privat religiós. Clau Er

Descripció de l’element
Estil
Barroc tardà
Època
Segle XVIII
Autoria
Francesc Soriano
Descripció
L'església de Vilobí d'Onyar s'emmarca dins de la tradició postbarroca de la segona meitat del
segle XVIII.
El temple va ser construït al segle XVIII sobre l'antiga capella romànica del castell, que
ocuparia el lloc de l'actual presbiteri. És un edifici de planta de creu llatina amb capelles
laterals i absis carrat. Presenta coberta de voltes separades per arcs de mig punt i a la zona del
transsepte hi ha una volta de quatre punts. Destaca la portalada de pedra amb porta d'arc
carpanell flanquejada per pilastres d'ordre compost, amb un fris amb la data inscrita de 1772,
que sosté quatre gerres en relleu i una fornícula al centre amb la imatge (nova) de sant Esteve.
La part superior d'aquest conjunt escultòric es troba en força mal estat per l'erosió de la
pedra. Al centre de la façana s'obre un ull de bou que conté un vitrall dissenyat per Joaquim
Puigvert Pastells i, a banda i banda, unes finestres rectangulars. El coronament és un fris
curvilini rematat per quatre gerros i una creu central.
El campanar va ser bastit sobre una de les quatre torres del castell. En la part més baixa és de
planta quadrada i amb parament de pedra volcànica, per passar a una planta octogonal de
carreus ben escairats feta de pedra nummulítica de Girona. El model que es va seguir és el del
campanar de Vilanova (1670) projectat per l'arquitecte fra Josep de la Concepció que va tenir
una gran difusió. És de dos pisos, oberts amb un total de 16 finestrals apuntats, balustrada i
cobert per una cúpula apuntada.
El parament és de maçoneria amb els angles amb carreus ben escairats i la façana presenta
arrebossat pintat de groc.
Al costat esquerre hi ha adossada una construcció de planta rectangular i un sol pis que data
de l'any 1934 i va ser bastida com a casal parroquial. És una construcció senzilla de composició
molt equilibrada de rajol vist que presenta obertures rectangulars amb arcs de descàrrega.
Al costat dret hi ha un cos adossat (l’Estudi Vell) que és l'actual sagristia, construït a finals del
segle XVIII amb la finalitat d’acollir l’escola parroquial.
Ús actual
Religiós
Ús original
Religiós
Estat de conservació
Bo
Context
Urbà. Adossada al castell, i juntament amb ell, marquen el nucli central del creixement de
Vilobí.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció

Arquitectònic.
AR (Arquitectura religiosa)
BCIL
Nivell 1. Integral
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Altres catalogacions

Forma part de l’Espai de Protecció
Arqueològica (EPA) Castell de Vilobí (Fitxa
I.05)
Forma part del Conjunt Urbà (CU) Nucli Antic
de la Vila (Fitxa B.05)

Raons que aconsellen la catalogació
Exemple d’arquitectura barroca del país de finals del s. XVIII. Ressalta, especialment, la
preeminència del campanar que resulta un referent visual del paisatge de la plana de Vilobí.
L’església té un valor històric indiscutible i dibuixa un moment clau en l’evolució urbana de
Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Tots els elements que componen la façana i, especialment, el campanar.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Àrea expectativa arqueològica: qualsevol actuació que afecti al
subsòl comporta control arqueològic
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
La primera notícia documental sobre l'església de Vilobí és del 1064. Era, de fet, la capella del
castell que, degut al creixement de la parròquia, era insuficient per a celebrar-hi els oficis
religiosos.
La iniciativa de la construcció del nou temple va ser del Domingo Gañete, rector de Vilobí
entre els anys 1753 i 1767, que ho proposà l'any 1758. El dia 21 d'octubre de 1759 es va
col·locar la primera pedra. De la construcció i dels esforços realitzats per acabar tot l'edifici,
n'hi ha constància documental. No es coneix l'arquitecte responsable del disseny de la nova
església, però podria ser Ignasi Albrador, o bé, Narcís Soriano, per la similitud de la portalada
amb la de la Casa de Misericòrdia i Hospici de Girona (1774) obra de la qual en són els autors.
Entre 1759 i 1773, es construí bona part de l'edifici i s'obrí al culte. El campanar, tot i haver-se
iniciat conjuntament, quedà relegat a un segon pla per donar prioritat a la construcció de
l'església. El 1783 es comença a edificar el primer pis sobre l'antiga torre del castell, però les
obres van estar interrompudes fins l'any 1789, any en que s'inicia un plet pel pagament de les
obres que durà 5 anys. L'arquitecte encarregat de fer l'informe va ser Francesc Soriano que
també fou l'encarregat d'acabar el projecte. A partir del 1794 es recomencen les obres que no
van finalitzar fins el 1858 amb el coronament del campanar i la col·locació de la cornisa i els
cinc gerros que rematen la façana del temple.
El cos adossat al costat dret del temple que avui és la sagristia, havia estat al segle XVIII el que
es coneix com l'Estudi Vell, és a dir, el local on s'impartien les classes en l'època en que
l'educació corria a càrrec de l'església.
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El novembre de 1934 es va adossar al mur nord-oest, on hi havia l'antic cementiri, el local del
casal parroquial que ha estat restaurat el 2002 i actualment és la seu de Càritas.
L'any 1936 el temple va ser incendiat i després de la guerra va ser rehabilitat per l'arquitecte
Ignasi Bosch i el constructor Pere Astort. El retaule actual de l'altar major data de l'any 1955.
El 1999 va ser restaurat el campanar, amb una subvenció del Departament de Cultura de la
Generalitat.
Bibliografia
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
PUIGVERT, J.M. (1990) La parròquia rural a Catalunya (Bisbat de Girona, segles XVIII i XIX).
Barcelona: Universitat de Barcelona. Tesi de doctorat inèdita.
PUJOL, J. (1990) «La construcció del temple parroquial de Vilobí d’Onyar. Quaderns de la Selva,
Núm. 7. Santa Coloma de Farners: Centre d’Estudis Selvatans
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 647-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, amb número de codi 27213

284

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Can Costa

F.01

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar.
X 477928 Y 4640755

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000012600DG76F0001QG

Superfície
construïda
2079 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

SNU. Zona de protecció d’ermites i edificis d’interès
arquitectònic. Clau 8.

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una gran construcció que es troba al vessant de migdia del volcà de la Crosa, dominant tota
la plana de Sant Dalmai. Es troba encerclada per un gran mur de pedra que volta tot el
perímetre de la finca que abasta des del punt més alt del volcà i s'estén per tota el vessant sud
d'aquest. Està format per diversos edificis adossats. La part més antiga la formen dues cases
unides perpendicularment per una torre cantonera quadrada, de quatre plantes i coronada
per merlets de pedra. El primer edifici, orientat a migdia, és de tipus basilical amb dues plantes
i golfes. El portal és d'arc de mig punt adovellat. Hi ha una inscripció amb un escut i la
inscripció "IO MIQUEL COSTA A 6 DE SETEMBRE DE 1584". Les obertures són quadrangulars
amb llinda monolítica. Recentment s'ha aixecat el cos central de les golfes i s'han fet un seguit
d'obertures que recorren tota la llargada. L'edifici orientat a llevant és de dues plantes amb
vessants a laterals. El portal és també adovellat i dues de les finestres amb llinda monolítica
porten les dates de 1570 i 1574. Al costat esquerre, en el lloc de les antigues corts, fins fa poc
hi havia una construcció moderna amb teulada a quatre vents. Les importants reformes de les
que ha estat objecte han convertit aquest cos de serveis en un altre edifici de dues plantes i
golfes amb vessants a laterals, totalment nou, que imita d'alguna manera els edificis originals.
Hi ha també una construcció exempta al costat dret amb teulada a dues vessants i tancament
de vidre.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
A la falda del volcà de la Crosa, però fora del PEIN, en un entorn agrícola i en una posició
dominant, que fa l’edificació visible des de gairebé qualsevol punt de la plana.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BCIN
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica, per una banda, però també
arquitectòniques. Les unes, conseqüència de les altres, han estat factors decisius en la
formació del paisatge social i ambiental del territori de Sant Dalmai.
Relació d’elements destacables
La torre de defensa, així com les llindes i els brancals, alguns amb inscripcions significatives.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Es recomana la recomposició de la textura i el cromatisme.
Manteniment de coberta i ràfec existent.
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal. Es permet adequar nous espais interiors
adaptats a les obertures de façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Mas fortificat, bastit el 1584 segons es desprèn d'una inscripció que hi ha a la façana: "Io
Miquel Costa a 6 de setembre de 1584". Bo i això, hi devia haver una construcció anterior, pel
fet que Can Costa apareix al capbreu del Castell de Vilobí, del 1338.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
CATALÀ ROCA, P. (1967-1979) Els castells catalans. Barcelona: Editorial Dalmau
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent (núm. Inventari; IPA)
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1817-MH
Disposició: Decret
Data Disposició: 22/04/1949
Publicació: BOE
Data publicació: 05/05/1949
Catalogada al Pla Especial Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals del Municipi de Vilobí
d’Onyar, amb número de fitxa C02a i C02b.
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa 2036
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Can Rovira

F.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
X 477275 Y 4639700

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A011000280001TB

Superfície
construïda
937 m2

Número de plantes

Titularitat
Privada

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

SNU. Zona de protecció d’ermites i edificis d’interès
arquitectònic. Clau 8

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVII i posterior
Autoria
Desconeguda
Descripció
Tot i que la casa té els seus orígens al segle XIV, l'edifici actual és del segle XVII amb importants
reformes al segle XVIII i XX. És una gran construcció de dues plantes i golfes amb una petita
capella adossada al costat esquerre.
La façana principal presenta un portal quadrangular amb llinda monolítica amb la inscripció
"Jaume Rovira 1643". Les obertures són totes quadrangulars emmarcades amb pedra i sobre
la porta hi ha un balcó amb barana de ferro treballada. A la part de les golfes hi ha dues
finestres d'arc de mig punt. Adossat perpendicularment al costat dret de la façana hi ha un
gran porxo amb volta rebaixada amb terrassa a sobre.
Al costat esquerre, sobresortint de la línia de façana, hi ha la capella dedicada al Misteri de
dolor de l'Oració de l'Hort, construïda l'any 1910. És una construcció de línies senzilles amb
portal i finestra quadrangulars i un campanar de cadireta sense campana amb una creu de
ferro.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Envoltada de camps de conreu i arbres de jardí. L’interès paisatgístic de l’entorn és moderat.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BCIL
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
La raó principal que motiva la catalogació és històrica. Així mateix, pel fet que representa un
testimoni del valor socioeconòmic de l’assentament humà al terme municipal de Vilobí.
Relació d’elements destacables
Portes i obertures de finestres emmarcades en pedra. La capella, construïda a les primeries del
segle XX.

Regulació de les intervencions
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Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme. Manteniment
de coberta i ràfec existent.
Manteniment de la capella annexa a l’edifici principal.
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal. Es permet adequar nous espais interiors
adaptats a les obertures de façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Aquesta casa guardava un fons documental molt important que malauradament va ser cremat
durant la guerra civil. Sembla que al segle XIV ja es troba documentat un Rovira de Sant
Dalmai que feia d'alcalde d'aquesta població. Com a d'altres cases importants de la zona, s'hi
va incorporar una capella l'any 1910.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 654-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Catalogada al Pla Especial Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals del Municipi de Vilobí
d’Onyar, amb número de fitxa P26a.
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb fitxa número 32492
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Can Boades

F.03

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
X 478833 Y 4641081

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000014000DG76F0001RG

Superfície
construïda
1388 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. Zona
de protecció de la zona volcànica de la Crosa. Clau 13

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segles XVII i XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Can Boades és un gran mas situat a l'extrem oriental del volcà de la Crosa que s'alça sobre la
plana de Salitja. Les diverses edificacions que l'integren formen un conjunt clos per un tancat
amb mur de pedra.
L'edifici principal actual data dels segles XVII i XVIII. És de dues plantes i golfes amb vessants a
laterals i cornisa catalana.
Té un portal d'arc de mig punt amb grans dovelles i obertures quadrangulars amb llinda
monolítica amb les dates inscrites de 1724, 1728 i 1729. Una porta el text "SI FAS FERNIASA
PER ALGU MIRA LO QUE DEU Y PAGA TU. JOAN BOADAS ANY 1724".
A l'angle esquerre de la façana, suspesa a l'alçada del primer pis, trobem una garita de
vigilància de planta circular que controla l'accés principal al recinte. És un cos cilíndric ubicat
sobre una gran llosa de pedra reforçada per carreus encastats al mur. El parament de rajols i
pedra volcànica presenta espitlleres a tot el vol i una cornisa a la part superior. Està coberta
per una teulada de teula àrab.
A l'interior es conserven les voltes a les sales de la planta baixa. L'escala porta la data de 1730.
A la part del darrera, en el lloc on hi havia l'antiga cuina, hi ha un forn molt ben conservat. Al
pis superior les dues estances laterals del costat de la façana mantenen les alcobes fetes als
anys 30. La de l'esquerra té l'accés a la garita de vigilància i al costat de la porta que dóna a
sala central, que té un forrellat de reforç, hi ha una espiera.
A la banda dreta hi ha adossat un cos de planta rectangular que segueix la línia de la façana
amb coberta de vessants a façana. Entre les dues construccions hi ha un pas cobert amb volta
que porta a un pati interior rectangular. A la dreta trobem la façana lateral de l'edifici principal
que mostra obertures emmarcades amb pedra, algunes d'elles amb impostes i amb la
inscripció "PAU BUADA ME FECIT 1704". A l'esquerra hi ha les corts i quadres, a la planta baixa,
i el graner obert, al primer pis. Aquest cos té forma de "L" i s'acaba amb un gran portal de
fusta que comunica amb l'exterior. El paviment és de llambordes. Aquest espai, que
antigament era la zona de serveis, avui ha estat perfectament restaurat i s'hi ha fet una
actuació immillorable.
A la part del davant de la façana principal hi ha una gran era i a l'esquerra diversos porxos que
han estat recuperats en a recent restauració eliminant el mur que els tancava i recuperant les
columnes de pedra que els sustenten.
Ús actual
Habitatge-serveis
Ús original
Habitatge-serveis
Estat de conservació
Bo
Context
Can Boades se situa a la falda del volcà de la Crosa. La seva presència és significativa i el valor
del paisatge que l’envolta és alt.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
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ARRu (Arquitectura residencial rural)
BCIL
Nivell 2. Total
Espai de protecció arqueològica (EPA) Can
Boades (Fitxa I.01).
Forma part del Bé Ambiental (BA) PEIN Volcà
de la Crosa (Fitxa K.02).

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons de la catalogació són eminentment històriques, a causa de la cronologia de llarg
abast que es pot traçar en aquest espai. Així mateix, pel valor dels diferents elements
arquitectònics que composen el recinte de Can Boades. Finalment, pels nombrosos detalls que
els enriqueixen.
Relació d’elements destacables
EL perímetre murat del conjunt edificatori. L’era, els porxos, etc. A l’edifici principal, llindes i
brancals, algunes amb inscripcions rellevants.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme. Manteniment
de coberta i ràfec existent.
Manteniment del mur que clou el conjunt d’edificis. Àrea
expectativa arqueològica: qualsevol actuació que afecti al subsòl
comporta control arqueològic
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal. Es permet adequar nous espais interiors
adaptats a les obertures de façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Hi ha notícies d’aquest mas des del segle XIII. És especialment conegut per dos motius
històrics. El primer és que hi nasqué al segle XIV Bernat Boades (Salitja, 1370 - Blanes, 1444) a
qui s’atribuí erròniament l’autoria del “Llibre dels feyts d’armes de Catalunya”. I, el segon,
perquè l’any 1629 el conegut bandoler Serrallonga va segrestar el fill i hereu de Can Boades.
El mas de Can Boada conserva en la seva part més antiga dues dates de 1577, però la
construcció actual és el resultat d’ampliacions successives realitzades fins al segle XVIII.
Bibliografia
FIGUERES, C., CORNELÀ, Ll. (1989) "Les masies de la Salitja". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
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SOLÉ, Ll. (1991) "Alguns personatges de Can Boades". Dins: Sílvia ARBAT. Carícia de volcà.
Girona: Ajuntament de Vilobí d’Onyar; Ajuntament de Bescanó
Protecció existent
Zona de protecció del Volcà de la Crosa (N.S.P. Vilobí d’Onyar)
Pla especial catàleg de masies i cases rurals de Vilobí d’Onyar. Fitxa C01
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
32487
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Can Valls

F.04

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
X 478032 Y 4638776

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000003800DG76F0001OG

Superfície
construïda
734 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVII i posterior
Autoria
Desconeguda
Descripció
Can Valls està orientada a sud, a ran de camí i voltada d’un tancat de mur baix i reixat metàl·lic
amb dos accessos per davant i un de posterior.
És una casa de dues plantes i golfes, amb vessants a laterals i cornisa catalana d’una sola filera
de teules que, al ràfec, conté peces de ceràmica amb decoració complexa, probablement del
segle XVII, en un estat de conservació regular.
La façana principal presenta un portal quadrangular amb llinda monolítica amb la inscripció
“MONTSERRAT VALLS 1618”. Les obertures de la primera i segona planta són rectangulars amb
llinda i brancals de pedra i l’ampit motllurat. Les golfes mostren una finestra geminada d’arc
de mig punt també de pedra. El davant s’ha pavimentat amb una vorera.
Tot el parament és de maçoneria i s’observa l’ús de la pedra volcànica provinent del volcà
proper de la Crosa. La façana deixa vista la maçoneria, mentre que els laterals presenten un
semi-arrebossat. Els angles mostren carreus ben escairats de pedra. A l’alçada del primer pis hi
ha un rellotge de sol d’arrebossat de calç que es troba en força mal estat.
La façana lateral dreta no ha sofert modificacions i manté les obertures originals, mentre que
la del costat esquerre té obertures posteriors senzilles a la planta baixa. Al darrera hi ha
diversos cossos de serveis adossats actualment en dessús.
L’interior ha sofert reformes però conserva íntegrament l’estructura i els elements originals.
La sala central manté el sostre de cairats recolzats amb biga lateral de paret sobre permòdols i
l’escala de pedra, que mena a la primera planta. A les dues sales laterals s’han substituït els
forjats originals per revoltons amb bigues de ferro. Les portes són emmarcades amb pedra.
Tot el paviment és nou.
Cal destacar la pintura mural de la sala del costat dret on es representa a la Mare de Déu del
Roser. És un fresc d’estil barroc popular força interessant que es conserva en bon estat.
L’edifici, especialment pel que fa a l’exterior, manté inalterada la seva fesomia original.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Can Valls és envoltat de camps de conreu. L’interès del paisatge circumdant és moderat.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BCIL
Nivell 2. Total
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Les raons que aconsellen la catalogació són eminentment històriques. Així mateix, pel valor
constructiu de l’element.
Relació d’elements destacables
El conjunt de l’edifici, llindes i brancals que adornen la façana. Especialment destacable la
pintura mural on s’hi representa la Mare de Déu del Roser, d’estil barroc. També, les peces
ceràmiques decorades a la cara inferior del ràfec.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior

Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme. Manteniment
de coberta i ràfec existent.
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal. Conservació i/o restauració de la pintura de
la Mare de Déu del Roser. Es permet adequar nous espais interiors
adaptats a les obertures de façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Segons consta a la llinda, la data de construcció de la casa és el 1618.
Bibliografia
FIGUERES, C., CORNELÀ, Ll. (1989) "Les masies de la Salitja". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
Protecció existent
Pla Especial Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals de Vilobí d’Onyar. Fitxa B34
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
27238
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Ca l’Artau

F.05

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Veïnat de Santa Margarida; Vilobí d’Onyar
X 479890 Y 4636194

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000009900DG76F0001TG

Superfície
construïda
1347 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

SNU. Zona de protecció d’ermites i edificis d’interès
arquitectònic. Clau 8.

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVII
Autoria
Desconeguda
Descripció
L'edifici actual de ca l'Artau data del segle XVII. És una casa de tres plantes, vessants a laterals i
cornisa catalana. Hi ha dos portes d'accés, el portal principal de mig punt amb grans dovelles i,
a l'esquerra, una porta quadrangular amb llinda monolítica. La resta d'obertures són
quadrangulars amb llinda monolítica. Les del primer pis tenen motiu ornamental de fulla de
roure i han estat reconvertides en portes que s'obren a tres balcons amb barana de ferro
forjat. A la banda dreta del pis superior hi ha una galeria amb arcs de mig punt, tres a la part
frontal i sis al lateral, amb barana de gelosia de rajol.
L'edifici principal té adossades altres construccions que són ampliacions i dependències de
treball fetes de maçoneria i de rajol. Al davant trobem una gran era circular pavimentada amb
toves i voltada d'un mur perimetral de pedra i rajol.
Té una capella exempta que data de l'any 1901.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Situada a la plana de Vilobí, entre camps de conreu. El paisatge immediat ha sofert les
transformacions derivades de la construcció de la línia del TGV.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BCIL
Nivell 2.TOTAL

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
La raó principal que motiva la catalogació és històrica. Així mateix, pel fet que representa un
testimoni del valor socioeconòmic de l’assentament humà al pla de Vilobí.
Relació d’elements destacables
El portal, així com les llindes i els brancals a les finestres principals, algunes d’elles, amb motius
decoratius.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Manteniment i/o reparació
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.
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Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment de la façana: composició, textura i cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal. Es permet adequar nous espais interiors
adaptats a les obertures de façana.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquest mas apareix en un capbreu de 1338, tot i que l’edifici actual és del segle XVIII.
Bibliografia
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 655-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Pla Especial Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals del Municipi de Vilobí d’Onyar, amb
número de fitxa SM21.
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
32508
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Can Cobarsí

F.06

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar. Veïnat de Santa Margarida
X 479490 Y 4635859

Grafisme categoria

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000009200DG76F0001AG

Superfície
construïda
1360 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

PB+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

SNU. Zona de protecció de masies arbòries i boscos. Clau 9.

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Època Moderna. Segle XVI
Autoria
Desconeguda
Descripció
Can Cobarsí és el mas d'una propietat situada al sud-est del terme de Vilobí. L'edifici principal
és una casa de dues plantes i golfes, vessants a laterals i cornisa catalana que data del segle
XVI.
La façana principal presenta un portal quadrangular amb la llinda monolítica. Les finestres de
la planta baixa són simples i estan protegides per una reixa de ferro forjat. Es van obrir als anys
20 i en substitueixen unes de més petites de pedra, la llinda d'una de les quals portava la data
de 1515 que actualment forma part d'un mur de contenció. Al pis superior hi ha tres obertures
també quadrangulars amb llinda, brancals i ampits de pedra. La finestra central és la més gran,
a la llinda mostra un motiu ornamental de fulla de roure i té una espitllera sota l'ampit.
L'obertura de les golfes també és de pedra. El parament és arrebossat i pintat de blanc amb un
rellotge de sol pintat i deixa al descobert els carreus ben escairats dels angles.
A l'interior a l'ala dreta es conserven les voltes originals de l'antiga cuina i del menjador. Les
portes són totes amb marc de pedra. Entre 1915 y 1920 es va fer una important reforma
substituint els forjats originals per revoltons amb bigues de ferro a la sala de l'esquerra, a la
central de la planta baixa i el pis superior. Alguns dels terres també van ser canviats per rajoles
hidràuliques. L'escala tancada que mena el primer pis és de pedra nummulítica de Girona i té
una claustra de pedra que servia per vigilar des de l'interior.
A l'esquerra de l'edificació hi ha un jardí clos per un mur de pedra i reixa de ferro fet de l'any
1932 en lloc de les corts. A la dreta trobem la part d'edificació més antiga, anterior al segle
XVI, convertida en dependències de treball i graner, que formen un pati tancat.
Davant de la casa hi ha una gran era pavimentada amb pedra i toves on s'obre un gran porxo.
Es tracta d'una construcció amb coberta d'embigat de fusta de vessants a laterals sostingut
per unes grans columnes de pedra. En front, un molí de ferro forjat molt ben conservat
construït a Cassà l'any 1893, segons consta en una inscripció, que servia per pouar l'aigua i
actualment es troba en desús.
El conjunt, tot i que no té plena dedicació a la vida pagesa, conserva, perfectament, la fesomia
i els elements propis de la masia dita post remença.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Rural. Entorn sensiblement desnaturalitzat per la proximitat de vies de comunicació
importants i edificacions industrials.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BCIL
Nivell 2. Total
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Raons que aconsellen la catalogació
Es tracta d’un gran edifici que ha mantingut les característiques pròpies de l’època en què va
ser construït, tot i les modificacions que els propietaris n’han fet al llarg dels anys. Per tant, les
raons que aconsellen la catalogació són històriques. Així mateix, pel fet que representa un
testimoni del valor socioeconòmic de l’assentament humà al terme de Vilobí.
Relació d’elements destacables
El conjunt compositiu de la façana. Les columnes de pedra dels annexos o dependències de
treball i el jardí adossat, d’època contemporània. Al davant de la casa, la gran era pavimentada
amb pedra i tova.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
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.
Manteniment de composició elements de llindes i brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme. Manteniment
de coberta i ràfec existent.
Manteniment de la masoveria annexa a l’edifici principal.
Manteniment del jardí annex a la cara oest de l’edifici.
Manteniment del porxo i l’era.
Conservar estructura interior. Conservar sostres, voltes i
organització principal. Es permet adequar nous espais interiors
adaptats a les obertures de façana.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Els propietaris conserven documentació que data del segle XV. Existeix un document de
redempció de 1445 pel qual Pere Cobarsí de Riudarenes es trasllada a l'antiga casa
anomenada Mas Martí.
Existia una edificació anterior a l'actual, que data del segle XVII.
Con Cobarsí ha estat des dels seus orígens propietat de la família del mateix nom. Al llarg dels
anys tant la casa com les dependències es van anar ampliant i reformant. L'any 1749 s'afegeix
un cos a la part del darrera, segons consta inscrit en un rajol. L'any 1860 Antoni Cobarsí va
reformar la teulada. A principis del segle XX l'edifici va ser objecte d'una reforma important
per fer un nou menjador (1926) i una nova cuina al costat esquerre. Les obertures de la planta
baixa, el jardí lateral, els forjats de la sala central i de l'ala esquerra, els paviments, etc. daten
d'aquesta època. L'actual propietari també ha fet algunes reformes, tot i que ha mantingut els
elements originals.
Bibliografia
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
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Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 649-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 01/04/1987
Publicació: DOGC
Data publicació: 10/07/1987
Pla Especial Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals del Municipi de Vilobí d’Onyar, amb
número de fitxa SM 22a i SM 22b.
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
27225
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Mas Oliver

F.07

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Veïnat de Santa Margarida; Vilobí d’Onyar
X 479675 Y 4636354

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A006000620001TR

Superfície
construïda
1882 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament. SNU. Zona de
protecció d’ermites i edificis d’interès arquitectònic. Clau 8

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XIV en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
La construcció actual està formada per diversos cossos d'ampliació de diferents èpoques.
L'edificació principal és de dues plantes i golfes, vessant a façana i cornisa catalana, amb una
torre a la banda esquerra de planta rectangular, tres pisos i coberta a dues vessants amb
caiguda lateral. Adossada a aquesta torre trobem un cos de dependències dels segles XVIII i
XIX que originalment eren les quadres. A la part posterior hi ha un gran cos d'ampliació de
planta rectangular, dues plantes i coberta amb vessants a laterals.
La façana té un portal adovellat d'arc de mig punt sobre el qual hi ha una gran barbacana de
rajol molt ben conservada. A banda i banda, hi ha unes finestres d'estil gòtic geminades i
trebolades sense la columneta de divisió. Les impostes estan decorades amb motius florals i
un escut central. Les obertures de la torre són de pedra amb llinda monolítica igual que la
finestra de la dreta avui convertida en balcó. La façana lateral conserva obertures amb
impostes. A la part de les golfes hi ha quatre òculs el·líptics.
A l'interior a l'entrada trobem una sala amb voltes sostingudes per arcs, l'antic pou i les
escales de pedra que menen a la planta noble. Hi ha també una inscripció a una llinda amb el
nom "PAU SALVANYA". A l'esquerra hi ha una porta d'accés a l'antiga casa dels masovers i a les
quadres que avui han estat rehabilitades com a habitatge, conservant els elements
constructius originals com les voltes de rajol. Les noves obertures s'han fet seguint l'estil de les
originals emmarcades amb pedra.
Al davant hi ha una gran era circular amb paviment de toves i un muret perimetral de rajols,
molt ben conservada, i un gran porxo amb dos arcs de mig punt de rajol i coberta a dues
vessants a laterals refeta amb bigues de formigó. Les parets laterals i la posterior són de fang i
han perdut l'arrebossat de calç. Té dos cossos laterals a banda i banda fets posteriorment.
Al costat dret de l'edifici principal s'aixeca la capella dels Dolors del segle XVII.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Situada a la plana de Vilobí, entre camps de conreu. El paisatge immediat ha sofert les
transformacions derivades de la construcció de la línia del TGV.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BCIN
Nivell 2. Total
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La raó principal que motiva la catalogació és històrica. Així mateix, pel fet que representa un
testimoni del valor socioeconòmic de l’assentament humà al pla de Vilobí.
Relació d’elements destacables
Els elements de pedra de la façana, especialment, la barbacana. Així mateix, tot el conjunt
arquitectònic que composen l’edificació principal, la masoveria, el porxo, l’era i la capella dels
Dolors.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Especialment, la barbacana. Manteniment de la textura i el
cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment del porxo i l’era.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
El Mas Oliver està documentat en un capbreu de l'any 1338 com a mas Alrà. La casa va ser
comprada l'any 1980 per l'actual propietari. Es va restaurar i rehabilitar l’habitatge principal i
les dependències dels masovers, agregant l'espai de les quadres com a habitatge. Des de l'any
1988 hi viuen dos dels fills de Joaquim Vivas i Solà.
Bibliografia
GINESTA, S. (1972) La Comarca de la Selva. Barcelona: Editorial Selecta
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1987) "Retaule de Mas Alrà". Tosquija. Vilobí d’Onyar: Associació revista
Tosquija
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 1816-MH
Disposició: Decret
Data Disposició: 22/04/1949
Publicació: BOE
Data publicació: 05/05/1949
Pla Especial Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals del Municipi de Vilobí d’Onyar, amb
número de fitxa SM20a i SM20b.
Observacions
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Forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa
2035.
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Ca l’Hereu

F.08

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de l’Onyar
X 480656 Y 4636670

Dades cadastrals
Referència Cadastral
0000218000G76F0001YG

Superfície
construïda
1035m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar.
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Ca l'Hereu està integrat per dues cases independents però unides per un dels vèrtex. La casa
més antiga, orientada a migdia, està formada per un conjunt de cossos, amb teulades a varis
nivells, que corresponen a èpoques diferents.
La façana principal està formada per dos cossos. Un cos de dues plantes amb vessants a façana,
on s'observa un portal quadrangular amb llinda monolítica, una finestra amb espitllera sota
l'ampit, i una altra obertura amb impostes, segurament corresponent al segle XVI. Cal remarcar
que el ràfec de la teulada presenta dibuixos geomètrics fets amb la tècnica de socarrats. Al
costat dret hi ha adossat un cos amb vessant a lateral i cornisa catalana. Té un portal de rajol i
finestres al primer pis amb llinda monolítica, una d'elles amb motiu ornamental de fulla de roure
i una altra amb la data inscrita de 1762.
Al costat dret, la part inferior del mur mostra la paret de tàpia vista i, al primer pis, hi ha set
finestres d'arc de mig punt seguides, fetes pel propietari actual.
Al costat esquerre veiem un gran obertura d'arc conopial que no és originària de la casa i ha
estat col·locada al segle XX.
La part posterior té adossats cossos d'ampliació i una terrassa amb barana de gelosia de rajol.
A l'interior es conserven elements originals i part dels embigats de fusta, tot i que es va substituir
el terra de tarima del primer pis per peces de tova. En alguna estança però hi han revoltons de
bigueta de ferro. Un altre element curiós és l'escala de pedra que, en el pis superior, manté la
caixa de fusta i la porta, i a la paret es pot veure l'espiera circular d'estrella mostrejada. La
teulada ha estat refeta i s'han restaurat els rajols de sota coberta pintats originals amb els
mateixos motius geomètrics.
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context
Entre camps de conreu

Habitatge
Habitatge
Bo

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
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Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Obertures emmarcades amb pedra i rajol ceràmic, baranes
de l’eixida a la façana est. Carreus de pedra de les cantonades de la façana.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
L'origen d'aquesta casa és anterior al segle XVI i manté l'espai de la cleda on primitivament es
tancava el ramat.
L'any 1984 es va refer la teulada i es van netejar i repintar tots els rajols recuperant l'aspecte
original.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
IPAC-32515
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa 22
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32515
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Ca l’Hereu Nou

F.09

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de l’Onyar
X 480678 Y 4636684

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000021800DG76F0001YG

Superfície
construïda
2003 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar.
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
L'edificació nova de ca l'Hereu és una construcció d'estil "indiano" de mitjan segle XIX, de 10 per
20 metres de planta, tres pisos i coberta de vessants a laterals, que actualment es troba en molt
mal estat.
La façana principal està orientada a llevant i presenta una composició simètrica. A la planta baixa
hi ha un portal quadrangular central amb inscripció a la llinda "AGOST 28 DE 1893". A banda i
banda, hi ha finestres amb reixes de ferro forjat treballades on es llegeixen les inicials de la
propietària, RGH, a la dreta, i 1856, a l'esquerra. Al pis de sobre hi ha tres obertures amb barana
de balustrada de pedra i al superior, tres finestres, dues de les quals estan cegades.
Les dues façanes laterals presenten porxos amb galeria superior d'arcs de mig punt. La que dóna
a nord, de cinc arcs i, la del sud de tres arcs. La cara posterior té un cos quadrangular sortint on
es troba l'escala.
Tot el perímetre del coronament de l'edifici presenta una gran cornisa que amaga la teulada a
vessants a laterals.
L'interior presenta l'estructura tradicional de tres crugies amb una sala central que distribueix
les habitacions a costat i costat. Les cobertes dels diferents àmbits són de volta de mocador i
n'hi ha una que imita una volta de creueria. A les galeries trobem volta de revoltons amb bigueta
de ferro.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Dolent
Context
A tocar de la carretera, del talús del TGV i de camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Les galeries de les façanes nord i sud
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquest edifici va ser bastit per la propietària de ca l’Hereu Rita Gironès Hereu d’origen cubà,
parenta d’un Hereu que va anar a fer les amèriques. Es va edificar com a segona residència
però sembla que pràcticament no va ser utilitzada. L’any 1940 va ser rehabilitada pel pare de
l’actual propietari, Lluís Hereu.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa 23
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32520
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Can Barceló

F.10

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Cal Ferrer Pagès
X 479350 Y 4637357

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000016900DG76F0001RG

Superfície
construïda
118m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Aquest edifici és un mas tradicional que ha sofert algunes modificacions que han alterat la
seva fesomia original.
La casa principal és una construcció de dues plantes i golfes amb vessants a laterals. A la seva
dreta hi ha adossada una edificació de datació posterior.
La façana principal presenta portal adovellat i finestres amb llinda monolítica amb motiu
ornamental de fulla de roure a la planta noble. La finestra central ha estat reconvertida en
porta i té un balcó amb barana de ferro forjat. També s’observa un rellotge de sol senzill
pintat. A la dreta hi ha una obertura simple amb reixa de ferro i el pou d’aigua encastat al mur.
Al nivell de les golfes hi ha dues finestres balconeres d’arc de mig punt. El parament està
acabat amb una cornisa esglaonada. Tot i que té dos cossos adossats a banda i banda, s’han
deixat vistos els carreus de pedra cantoners.
Als ràfecs s’hi ha identificat unes peces de ceràmica amb decoració que, probablement, són
del segle XVIII
A l’interior es manté l’estructura i els elements originals. Els forjats són d’embigat de fusta, les
portes emmarcades amb pedra, la majoria dels terres són de toves i manté l’escala de pedra.
A la dreta hi ha un cos construït a finals del segle XIX, d’una sola planta, destinat a habitatge
dels amos. Es tracta d’una construcció força senzilla amb un portal central i una gran finestra a
cada banda amb reixa de ferro treballada i un acabament amb cornisa horitzontal recta, que
amaga la teulada de vessants a façana.
A l’interior els acabats recorden als d’una casa d’estiueig de final del XIX principis del XX. El
parament és enguixat amb algunes motllures i sanefa pintada al mur i el terra és de mosaic
hidràulic decoratiu. Es conserva l’alcova principal amb motllures de fusta.
Al costat esquerre hi ha un gran garatge i, tot seguit, trobem l’era circular amb muret
perimetral, característica d’aquesta zona, que té la data de 1892 a dues de les toves del
paviment.
A la part posterior hi ha un pati tancat i les dependències de servei.
Ús actual
Hostaleria
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Edifici situat entre camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total
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Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Emmarcaments de les obertures en pedra.
Hi ha una era completament circular. La decoració de les peces ceràmiques del ràfec.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquest mas es troba documentat en el capbreu de 1338 del Castell de Vilobí, on hi consta
Arnau Barceló com a home lliure. L’edifici principal data del segle XVI i XVII.
Segons consta en els plànols que es conserven a la casa, l’any 1898 el propietari era Pio Reitg
que és qui va fer l’era.
L’any 1946 el pare de l’actual propietari va fer una reforma important. És va remodelar la
façana amb l’afegit del balcó, es va pujar l’alçada de les golfes hi s’hi van fer les obertures i
l’acabament de la cornisa. L’any 1976 es van eliminar els contraforts del mur de l’esquerra i es
van ampliar les quadres per convertir-ho en un garatge.
L’habitatge annex es va fer a la dècada dels 90 del segle XIX com a habitatge de l’amo per
passar-hi temporades. L’any 1978 es va reformar com a habitatge dels actuals propietaris.
Des de l’any 1998 la casa es dedica al turisme rural i s’hi han fet reformes afegint banys a les
habitacions.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa: FP07
a/b
Observacions
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Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC30613

324

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Can Bes

F.11

Altres denominacions:
Can Oliveres de Munt

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
X 478638 Y 4639575

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A012000750000RM
17248A012000750001TQ

Superfície
construïda
1248 m2

Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada

Informació gràfica

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable
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Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És un edifici de dues plantes i golfes, vessants a laterals i cornisa catalana d'un ràfec de teules.
La construcció original era de tres crugies i posteriorment es va ampliar amb dues més als
laterals.
La façana principal presenta un portal d'arc de mig punt de grans dovelles amb un escut
esculpit a la clau amb la data inscrita de 1584 i el nom "OLIVERAS". A banda i banda hi ha dues
finestres amb la llinda decorada amb motiu de fulla de roure. També són molt interessants les
tres finestres del primer pis, la central més gran, d'estil renaixentista amb motiu ornamental
de fulla de roure a la llinda i guardapols decorat amb caps d'angelets als extrems. A les golfes
hi ha una finestra geminada d'arcs de mig punt i dos respiralls ovalats, un per banda. Les
finestres dels extrems, corresponents a l'ampliació, s'han feta també emmarcades amb pedra.
Totes les obertures de la planta baixa estan protegides amb reixes treballades de ferro forjat.
Al costat esquerre trobem al primer pis una obertura amb balcó de barana de ferro.
L'interior, tot i haver estat reformat, conserva les voltes de rajol de les naus laterals i l'escala
de pedra d'accés al primer pis. El paviment original ha estat substituït per "terrazo" i la volta
de la sala principal per un sostre pla de guix.
El parament és arrebossat i pintat de blanc amb un sòcol d'uns 80 cm pintat de color granat. A
la façana hi ha també un rellotge de sol pintat que reprodueix la data de 1584.
El mas té diferents construccions annexes adossades, com les quadres al costat esquerre
reconvertides en habitatge l'any 2002, i el cos del darrere ampliat també com a un altre
habitatge, can Peremàrtir. A l'entorn immediat hi ha els coberts que guarden el bestiar de
l'explotació ramadera que encara ara funciona com a tal.
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context
Entre camps de conreu

Habitatge
Habitatge
Bo

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa B-09
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32484
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Can Cavaller

F.12

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de l’Onyar
X 480777 Y 4636620

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000021900DG76F0001GG

Superfície
construïda
750 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Can Cavaller es troba situat dins d'un gran recinte voltat per una tanca metàl·lica. És una masia
que data del segle XVI i que conserva força intacta la seva fesomia original.
La construcció originària és de tipus basilical, amb vessants a laterals i és coneguda com a can
Cavaller del Davant. A la part posterior té adossat un cos que allarga el principal de dues
plantes i golfes amb vessants a laterals i que es coneix com a can Cavaller del Darrere i data
del segle XVII. Probablement eren dos habitatges independents.
La façana principal, orientada a sud, presenta un portal adovellat amb una bonica clau
decorada amb un relleu que representa un cavaller matant un drac i la data inscrita de 1578. A
sobre hi ha una finestra d'arc conopial amb arquets. La resta d'obertures són quadrangulars
amb llinda monolítica i les de la primera planta tenen un motiu ornamental de fulla de roure.
Les golfes presenten una galeria de tres arcs de mig punt amb barana de gelosia de rajol.
La façana de l'esquerra i la posterior tenen totes les obertures emmarcades amb pedra, alguna
d'elles amb llinda decorada amb motiu ornamental de fulla de roure. La de la dreta té
adossades dependències de serveis. A la part del davant de la casa trobem el pou.
A l'interior l'estructura i els element originals han quedat amagats per l'adaptació de l'espai de
la planta baixa en oficines, tot i que les parets que subdivideixen les diferents sales són de
"pladur" i, per tant, és una intervenció reversible. S'han respectat les portes de pedra originals,
mentre que al paviment s'hi ha sobreposat un terra modern.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Regular
Context
A tocar de grans vies de comunicació

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Obertures emmarcades en pedra. A la porta hi ha gravat
un escut a la dovella central
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquest mas existia en el capbreu de 1338, però l'edifici actual és del segle XVI (Can Cavaller del
Davant) i del XVII (Can Cavaller del Darrere).
Fins fa pocs anys va funcionar com a residència per al tractament de drogodependents.
Actualment està arrendat per una empresa, Eurocountry, que es dedica al lloguer de camions.
L'edifici allotja les oficines i l'espai exterior serveix d'aparcament dels vehicles.
L'any 2005 es va refer el vessant dret de la teulada i es van substituir les bigues de fusta per
unes de formigó i les teules velles per unes de noves industrials d'encaix que imiten les teules
de tipus àrab.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa O06
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32501
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Can Freu

F.13

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Sarreda
X 477185 Y 4636270

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A009000300000RW

Superfície
construïda
1006m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Can Freu es troba en un paratge proper al costat sud de l'Eix Transverssal i està orientada a
migdia. És un edifici de dues plantes i golfes amb vessants a laterals sense ràfec, que conserva
força recognoscible la seva estructura original del segle XVI, però amb diverses reformes
posteriors.
La façana principal presenta un portal adovellat d'arc de mig punt i dues finestres simples a la
planta baixa. Al pis superior hi ha un balcó amb barana de ferro que escapça lleugerament les
dovelles del portal. Les finestres que flanquegen aquesta obertura són de pedra i la de la dreta
té un arc conopial inscrit a la llinda. A les golfes hi ha dues finestres d'arc de mig punt.
L'interior ha estat força reformat per adaptar-lo a la nova funció de casa de colònies, però
conserva els terres de toves i altres elements característics.
A l'esquerra hi ha un cos adossat afegit d'una sola planta amb vessants a façana de bigues de
formigó. I, a la dreta, conserva part d'un porxo de les antigues dependències de serveis amb
l'accés a través d'un portal d'arc carpanell de rajols. Darrere hi ha la piscina i altres cossos fets
recentment.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Entre camps de conreu i a tocar de turons ocupats per alzinars

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Obertures emmarcades amb pedra

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa:S58
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32490
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Can Granic

F.14

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de les Bòries
X 478925 Y 4639256

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000013500DG76F0001OG

Superfície
construïda
330m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És un edifici de dues plantes i vessants a laterals i ràfec d’una filada de teules. Es poden
distingir diferents fases constructives i reformes. La teulada és a dos nivells, un més alt que
correspon al cos central i de la dreta, mentre que el de l’esquerre es troba a un nivell més baix.
La teulada ha estat refeta en els últims anys.
La façana principal té un portal d’arc de mig punt de grans dovelles i a la clau trobem inscrita
la data de 1548. Una de les finestres és amb impostes i les altres són rectangulars de pedra
amb ampit motllurat. Amb posterioritat a l’any 1987 es va eliminar el pou adossat a la façana.
Aquest mas va ser subdividit en dues propietats i es va obrir una altra porta a la façana lateral
dreta, on hi trobem una finestra amb relleu d’arc conopial amb un botó de flor central i la
inscripció “BALDIRI SALVI”.
L’interior del costat esquerre ha estat condicionat com a magatzem i el de la dreta no ha estat
reformat i conserva els cairats de fusta i els terres de tova.
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context
Entre camps de conreu

Habitatge
Habitatge
Bo

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Obertures amb emmarcaments en pedra

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
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Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
La casa és de dos propietaris diferents de la mateixa família, els Rabasseda, que fa més de
trenta anys que no l’habiten, però s’utilitzen les construccions annexes per activitats
econòmiques molt diferents. Al costat dret trobem els magatzems d’una empresa de vidres
per autocars i al costat esquerre hi ha una granja de vedells.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa:B18
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC27248
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Can Palau

F.15

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Santa Margarida
X 480428 Y 4635336

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000028200DG76F0001WG

Superfície
construïda
911 m2

Informació gràfica

341

Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
El mas es troba situat sobre un turó amb la façana orientada a sud-est. Es tracta d'una
construcció amb un cos principal de dues plantes i vessants a laterals que data del segle XVI,
segons indica la inscripció 1567.
La façana principal té un portal d'arc de mig punt de grans dovelles i les obertures amb llinda
monolítica i brancals i ampit de pedra. La finestra superior del costat dret té arc conopial
gravat i motiu floral central a la llinda. També es pot veure un rellotge de sol gravat i pintat
sobre el revestiment del mur.
A l'interior els forjats de la sala central són de cairats de fusta i, en aquesta mateixa sala, hi ha
una porta original de pedra amb motiu de fulla de roure i la data inscrita de 1567 a la llinda. La
resta de portes són de pedra però fetes en els últims anys. A la crugia de l'esquerra trobem
diferents estances cobertes amb volta de rajol, dues de les quals són de volta de quatre punts
o de mocador. Al costat dret trobem l'antiga cuina que es manté tal com era. L'escala ha estat
reformada i no es troba en l'emplaçament original. El primer pis conserva els festejadors de la
finestra central i l'embigat de fusta de la coberta que ha estat restaurada.
Al costat esquerre hi ha una ampliació, probablement de principis del segle XX, que consta
d'un gran cos de planta quadrada de dos pisos i coberta a quatre vessants. Les finestres de la
planta inferior són d'arc rebaixat i a la planta superior trobem una galeria formada per cinc
arcs de mig punt amb barana de gelosia de rajols.
Al costat dret, en el lloc de les dependències de serveis, on hi havia les quadres, s'està aixecant
un cos de planta quadrada amb pati central. En la rehabilitació d'aquesta edificació es
mantenen part dels murs perimetrals i s'observa l'ús dels diferents materials de les múltiples
fases de construcció. Els més antics són de tàpia i la resta de diferents tipus de rajols. S'ha
conservat una de les portes amb brancals de pedra i llinda de fusta, mentre que les noves
s'han fet totalment de pedra.
Enfront de la casa hi ha una gran torre d'aigua de rajol vist construïda a finals del segle XX.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Entre camps de conreu i a tocar de la C-25

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total
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Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Emmarcaments de pedra en les obertures.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquest mas fins fa 25 anys estava subdividit en tres habitatges amb accessos independents. La
part de construcció més moderna corresponia a l’habitatge del propietari i les altres dues als
masovers. Cap a l’any 1980 va ser adquirida per Alfons Sala Juanola, actual propietari.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa:SM34
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32519
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Can Pascol

F.16

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de l’Aeroport
X 480218 Y 4637906

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000017200DG76F0001RG

Superfície
construïda
812 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una masia de dues plantes i vessants a laterals, que manté la seva fesomia del segle XVI. Es
troba situada a tocar d'un dels extrems de la pista d'aterratge de l'Aeroport Girona-Costa
Brava.
La façana principal té un portal adovellat i dues finestres simples, la de l'esquerra està
protegida per una reixa, a la planta baixa. Al pis superior s'han conservat les obertures
originals de pedra. La central que és més gran i la de l'esquerra són d'arc conopial evolucionat
amb motiu floral al centre. La finestra de la dreta d'arc conopial amb tres arquets és feta de
pedra granítica i és més antiga. A l'alçada del primer pis també hi ha un rellotge de sol pintat.
L'edifici primigeni té un allargament per la part posterior que en dobla l'espai i que constitueix
un segon habitatge amb accés pel costat dret. Aquesta façana lateral té obertures
quadrangulars de pedra i alguna és amb marc de rajol vist, totes presenten reixa de ferro
forjat de protecció. Al la part de l'esquerra hi han les dependències de serveis closes dins d'un
pati amb un gran portal on antigament hi havia les quadres, avui totalment abandonades.
Aquestes edificacions annexes mostren diverses intervencions al llarg del temps i s'aprecia l'ús
de materials de diferents èpoques: tàpia, maçoneria, rajol i maó.
A l'interior del mas els forjats originals de la planta baixa han estat substituïts per revoltons de
bigues de ferro, però conserva les portes de pedra, una d'elles amb impostes. En una de les
habitacions que encara mantenia les bigues el sostre ha cedit i es troba en estat ruïnós. També
es pot veure l'antic pou, avui en desús. Al pis superior es conserva l'embigat de fusta que sosté
la teulada. La sala central té portes d'arc conopial evolucionat, com les de les finestres de la
façana, d'arc de mig punt monolítiques i quadrangulars. La finestra té festejadors de pedra i el
paviment és de toves. Una de les habitacions conserva els rajols pintats del sostre.
El parament exterior és arrebossat i pintat de blanc, excepte els angles de la construcció que
deixen els carreus de pedra ben escairada vistos.
Enfront de la casa trobem un porxo de vessants a laterals, la de la dreta més llarga degut a que
és una ampliació, sostingut per pilars i columnes de pedra. El parament de la part més antiga
és de tàpia i l'ampliació mostra un mur de rajols.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
A tocar de les pistes de l’aeroport

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total
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Altres catalogacions

Inclòs en la zona de servei de l’aeroport
segons Pla director de l’Aeroport de Girona,
aprovat per ordre del Ministeri de Foment de
13 de juliol de 2006 (BOE núm. 189, de 9
d’agost)

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa: O09
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32504
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Can Patllarí

F.17

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Can Bells
X 477708 Y 4638171

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A011000690000RR

Superfície
construïda
1475 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És un edifici orientat a sud-est, de tres plantes, vessants a laterals i cornisa catalana d’una sola
filada de teules.
A la façana principal s’observa que la tercera planta, aixecada sobre la crugia central i a la
dreta, probablement va ser una ampliació posterior ja que mostra unes obertures simples. El
portal és quadrangular amb una gran llinda monolítica que porta la inscripció “ANY 1710
JAUME VINYAS ME FEU”. Les finestres de la planta baixa són quadrangulars de pedra i tenen
reixa de ferro forjat de protecció. La de la dreta és molt més petita i correspon a les antigues
quadres. Les del primer pis tenen llinda, brancals i ampit de pedra. Al parament es conserva
encara un plafó ceràmic amb el text “Pueblo de Sn. Delmay Partido de Sta. Coloma de Farnes
Provin de Gerona”.
Al mur lateral esquerre hi ha un rellotge de sol pintat i tres obertures simples. Al costat dret hi
ha adossades les dependències de serveis i els porxos on hi ha el bestiar. A la part posterior hi
ha adossat un cobert.
A l’interior s’hi han fet algunes reformes però conserva l’estructura i molts dels elements
originals.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Envoltada de camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Segons consta a la llinda la construcció va ser feta per Jaume Vinyas l’any 1710, però
probablement hi havia un edifici anterior. El fet que es trobés a la vora de la carretera
principal de comunicació de Santa Coloma de Farners amb Girona, que antigament passava a
tocar d’aquest mas, va propiciar que durant una temporada fessin d’hostalers. La casa va ser
comprada a Jaume Vinyas i Mafeu cap a 1838 i l’any 1987 era propietat de la família Patllari.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa:BE13
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC27233
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Can Pèlach Nou

F.18

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Can Pèlach
X 475689 Y 4641074

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000024000DG76F0001IG

Superfície
construïda
2324 m2

Informació gràfica

353

Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Conjuntament amb can Pèlach Vell, havia conformat un complex de cinc habitatges.
La casa principal és de dues plantes amb vessants a laterals i cornisa catalana. El portal és
rectangular amb llinda monolítica. Les obertures són quadrangulars de pedra. Al capdamunt
del carener de la teulada té una figura escultòrica que representa un ocell. Aquesta casa que
data del segle XVIII s'hi van anar adossant diferents edificacions.
L'any 1946 és va fer una capella adossada al costat esquerre de la façana principal dedicada a
la Sagrada Família. És una construcció de planta rectangular i absis poligonal d'estil historicista,
amb elements neogòtics i neoromànics. El portal és adovellat d'arc de mig punt i a sobre hi ha
un rosetó quadrilobulat. Coronant la façana hi ha un campanar d'espadanya acabat amb uns
pinacles. Al mur de l'esquerra hi ha una petita obertura d'arc apuntat, amb vitralls i una reixa
de protecció decorativa de ferro colat.
A la façana posterior, entre el segle XVIII i XIX, s'hi va fer una nova construcció de grans
dimensions de tres plantes i vessants a laterals. El portal i les finestres de la primera planta són
quadrangulars amb llinda monolítica, mentre que el pis superior presenta obertures simples.
Al costat esquerre hi ha una construcció de tres plantes acabada amb un porxo a dues
vessants sostingut per pilars i amb barana de gelosia de rajol.
A l'altre costat del camí , exempt, s'alça el graner de rajol de tipus basilical que correspon al
segle XIX.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Entre boscos i camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total
Can Pèlach. Zona d’expectativa arqueològica.
Fitxa núm: I.11

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Obertures emmarcades amb pedra. Hi ha una capella.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquest mas pertany al terme municipal de Sant Dalmai però li correspon la parròquia
d'Estanyol. Van arribar a haver-hi cinc famílies vivint en les diferents parts del complex. El mas
sempre ha estat propietat de la mateixa família.
L'any 1911 l'Institut Agrícola Català Sant Isidre li va lliurar un diploma i una medalla d'or per
haver transformat els boscos de la finca en avellaners.
L'any 1946 es va fer una capella per que el fill de la casa, Mn. Enric, bisbe del Perú pogués dirhi missa.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa: P03 a
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32496

355

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

356

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Can Pèlach Vell

F.19

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Can Pèlach
X 475689 Y 4641074

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000024000DG76F0001IG

Superfície
construïda
2324 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És l'edifici originari del conjunt de construccions que formen can Pèlach. És una casa de dues
plantes amb vessants a façana. Al costat hi trobem la casa coneguda com can Pèlach Nou.
La façana principal orientada a migdia presenta un portal d'arc de mig punt de grans dovelles.
Al primer pis hi ha una obertura quadrangular amb llinda monolítica i motiu ornamental de
fulla de roure., i dues més petites amb impostes. A la dreta, a la planta baixa, n´hi ha una altra
de quadrangular amb la inscripció "PERE PELACH ME FECIT IN OBRA DE LANY 1789".
Aquest mas ha sofert múltiples ampliacions que n'han allargat el cos principal i té adossat un
cos de serveis de rajol al costat dret. Just en front també trobem un graner fet de maçoneria i
pedra tosca del volcà de la Crosa amb un portal d'impostes amb llinda de fusta.
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context
Rural

Habitatge
Habitatge
Bo

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total
Can Pèlach. Àrea d’Expectativa Arqueològica.
Fitxa núm.: I.11

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Porta adovellada i obertures emmacades amb pedra.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
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Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Aquest mas pertany al terme municipal de Sant Dalmai però li correspon la parròquia
d’Estanyol. En els últims anys no s’hi han fet obres i només s’ha substituït part de la teulada,
donat el seu mal estat, per planxes d’uralita.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa: P03 b
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32495
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Can Pujol

F.20

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Can Pèlach
X 476539 Y 4639252

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000001200DG76F0001DG

Superfície
construïda
940 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una casa de dues plantes amb vessants a laterals i cornisa d'una filada de teules. El portal té
els brancals de pedra amb impostes que sostenen una llinda de fusta. Actualment presenta
una petita teulada de protecció que no forma part de l'edifici original. Les finestres de la
planta baixa són senzilles, i les del primer pis són de pedra. La de l'esquerra té gravat un arc
conopial a la llinda i la del centre, més gran, també el té però a més presenta una decoració
floral central.
El tret més remarcable d'aquesta edificació es troba a la façana de la dreta. Es tracta d'una
petita finestra rectangular amb dues cares esculpides a l'ampit d'estil arcaïtzant.
L'interior ha estat molt reformat al llarg del segle XX i els forjats han estat substituïts per
revoltons. L'estructura també ha estat modificada subdividint la sala central i les laterals. La
part de les quadres conserva unes portes d'arc de mig punt fetes de rajol, possiblement del
segle XIX.
L'edifici es troba voltat d'edificacions annexes i coberts destinats a les feines del camp
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context
Rural

Habitatge
Habitatge
Bo

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Obertures amb emmarcaments de pedra.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
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Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Sembla ser que la casa sempre havia estat d’una família que originalment portaven el cognom
Pujol però al segle XIX es va perdre. L’any 1910, Joan Negre Costa, avi de l’actual propietari, la
va tornar a comprar per recuperar-la.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa P28
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32494
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Can Riquer

F.21

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat d’Onyar
X 480101 Y 4636855

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000021600DG76F0001AG

Superfície
construïda
1084 m2

Informació gràfica

365

Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
La masia de Can Riquer ha sofert importants reformes modernes que han incidit en la seva
estructura, tot i que mostra clarament la part originaria de la façana, que revela l'antiguitat de
la construcció.
És un edifici de planta rectangular molt allargada, dues plantes i vessants a façana amb cornisa
catalana. El portal és d'arc de mig punt amb grans dovelles. A la planta superior hi ha dues
interesants finestres geminades, amb columneta central i capitells esculturats. La finestra de
l'esquerra és d'arcs de mig punt i el capitell mostra decoració de tipus vegetal. La de la dreta
presenta arcs trebolats d'estil gòtic, un capitell similar a l'anterior i les impostes decorades
amb motius florals. Hi ha una altra obertura antiga quadrangular amb llinda monolítica
decorada amb motiu de fulla de roure. També trobem obertures en pedra que no són
originals.
El parament és arrebossat i pintat de blanc i mostra un rellotge de sol pintat d'estil barroc
popular.
A banda i banda de la casa hi ha adossades dependències de treball i una mica més lluny, al
costat dret, hi ha els coberts nous que allotgen el bestiar.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Rural. A tocar de la carretera de Santa Coloma de Farners a Girona

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Porta adovellada. Emmarcaments en pedra a les
obertures, algunes d’elles geminades.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Se’l cita en temps de guerra de remences
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa O20
a/b
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32506
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Can Rodó

F.22

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de la Sarreda
X 477887 Y 4637547

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000004200DG76F0001KG

Superfície
construïda
1861 m2

Informació gràfica

369

Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Can Rodó és una gran casa que al llarg del temps ha sofert múltiples intervencions. La seva
fesomia actual data d'una remodelació del segle XVIII o XIX sobre un edifici anterior.
L'edifici principal és de tres plantes amb vessants a façana. Es tracta d'una construcció que ha
sofert repetides intervencions al llarg dels segles i es fa difícil fer-ne una lectura cronològica
clara.
La façana principal pren una alçada d'uns 10 o 12 metres i mostra el portal d'arc de mig punt
amb grans dovelles i una finestra petita a banda i banda, emmarcades amb pedra. Les dues
plantes superiors mostren obertures rectangulars simples amb barana de ferro i porticons de
fusta, al primer nivell, i persianes enrotllables, al segon. Les baranes de la planta noble són de
ferro colat, mentre que les del pis superior són de forja, totes amb decoració geomètrica. Cal
destacar l'escapçament de les pedres del portal que va provocar la construcció de les noves
obertures. La major part dels murs són de tàpia i tenen un gruix de quasi un metre.
A l'interior, a la planta baixa, hi ha una gran sala coberta amb volta catalana molt rebaixada
amb llunetes, enguixada i pintada de blanc. A la planta noble, la sala central és de volta
esquifada amb motllures i pintures decoratives. El sostre mostra uns motius ornamentals, que
representen plantes escarxoferes amb flors, situades als quatre angles i al centre dels dos
laterals. Al mig trobem tres medallons i dos relleus que també representen la mateixa planta.
Els colors són el rosat, el blau i el verd. El paviment és de toves.
Al costat esquerre hi ha un cos afegit, bastit sobre les antigues quadres, que data de principis
del segle XX. La reixa d'accés des de l'exterior mostra la data de 1911. Era de dues plantes amb
galeria de obertures d'arc rebaixat però en una reforma dels anys 60 es van transformar en
finestres i es va crear un nou espai interior on actualment hi ha la cuina. A la planta baixa es
mantenen algunes voltes de rajol.
Al costat dret hi ha la part més antiga de la construcció de la que no en resta gairebé res.
Aquest sector també es va engrandir amb dependències de treball que són fetes de rajol.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Rural, entre camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total
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Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament
Reforma, millora, remodelació o rehabilitació.
Es permet modificació; Manteniment de l’alçada. Adequació resta
de volumetria segons planejament. Manteniment de la rasant
exterior. Adaptació a normatives d’accessibilitat
Adequació a la normativa
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Adequació a l’estructura de la façana
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
La casa pairal de can Rodó de Vilobí d'Onyar es troba documentat en el capbreu de l'any 1338
del Castell de Vilobí, però hi ha notícies anteriors. Era el centre d'una gran propietat de la que
depenien diverses masoveries, com can Rodó.
Sempre ha estat de la mateixa família. Marta Lleopart Xifre ha realitzat la recerca de l'arbre
genealògic i se'n coneixen els propietaris des del segle XV. En el segle XVII canvia la grafia de
can Rodor per can Rodó. El 26 de novembre de 1875 la pubilla Antònia Rodó Rovira es casa
amb Francesc Pascual Vilà d'Arbúcies, per la qual cosa el cognom Rodó dels propietaris es va
perdre en favor del de Pascual que es manté fins als nostres dies. Josep M. Pascual Rodó, com
altres propietaris de la zona, va ser afusellat el 8 de setembre de 1936.
Diversos hereus del mas Rodó van ser alcaldes de Vilobí d'Onyar al llarg del segle XX.
La gran sala noble pintada del primer pis es trobava totalment coberta amb pintura grisa que
tapava la decoració original i t les pintades realitzades pel Comitè Antifeixista que la va ocupar
l'any 1936. Va ser curosament restaurada entre l'any 1999 i 2000 per una restauradora de
Girona amb la col·laboració de la propietària.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
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SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa S07
a/b
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32518

372

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Can Roure

F.23

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de la Sarreda
X 477482 Y 4637520

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000004600DG76F0001IG

Superfície
construïda
662 m2

Informació gràfica

373

Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una casa orientada a llevant de dues plantes i vessants a laterals. Es tracta d'una
construcció senzilla que manté l'estructura original i alguns dels element més característics.
El portal és quadrangular amb llinda de fusta i moltes de les obertures són de pedra, però
realitzades en la restauració. L'element més destacable és la finestra central amb impostes, de
quatre arquets amb uns gravats de motius geomètrics i espitllera sota l'ampit. Aquesta
finestra és l'única que pertany a l'edifici original i és d'una tipologia que no es repeteix en cap
altre edifici de la zona.
L'interior ha estat totalment reformat i les dependències destinades al bestiar, de la crugia de
l'esquerra, s'han incorporat a l’habitatge. Els forjats són nous fets amb bigues de formigó. El
paviment és de toves i conserva l'escala de pedra. Al primer pis es manté el festejador de la
finestra principal.
El parament és de maçoneria i s'observa la utilització de la pedra tosca del volcà de la Crosa.
Les dependències de la dreta fa pocs anys han estat també habilitades com a habitatge
independent.
A l'exterior es conserva el pou i un cobert fet de rajols amb coberta de vessants a laterals.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Envoltada de bosc i camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Can Roure era una masoveria de can Rodó. Fa 20 anys, quan la van deixar els últims masovers,
se la va quedar un dels fills del propietari de can Rodó. Fins aquella data no havia estat objecte
de cap intervenció. L’any 1989 es va restaurar totalment però conservant l’estructura i els
elements més característics. El 2003 es va fer un nou habitatge en la part de l’antic graner.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa S05
a/b
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32517
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Can Sagrera

F.24

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Can Costa
X 478213 Y 4640377

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000011600DG76F0001UG

Superfície
construïda
757 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És una gran edificació de dues plantes i golfes amb vessants a laterals i cornisa catalana.
La façana principal està orientada a llevant i presenta una porta adovellada de mig punt. A
sobre hi ha tres finestres rectangulars amb motiu ornamental de fulla de roure i la central
presenta la data de 1587. La resta de finestres són de nova construcció i estan realitzades amb
pedra nova.
El costat esquerre és una ampliació de fa molts anys. A la dreta hi ha adossat un cos
perpendicular a la façana que és l'antiga masoveria. Una de les finestres conserva la data de
1643. Actualment és un habitatge independent que pertany a un altre propietari i que no
s'està restaurant com l'edifici principal.
La façana posterior de l'edifici principal, presenta una porta d'accés quadrangular enmig de
dos grans contraforts i té dues de les finestres amb impostes. Les edificacions annexes que
tenia adossades es troben en estat de ruïna i s'aprecia el mur de tàpia que les conformaven.
A l'interior es conserven totes les voltes de la planta baixa. La de la sala central és d'arc
rebaixat amb llunetes. Amb la restauració s'ha eliminat el revestiment de guix del sostre i han
aparegut en dues de les voltes uns rajols amb la inscripció Joseph Sagrera ANY 1824, data
d'una important reforma de l'edifici. La sala de l'esquerra conserva l'antiga llar i un gran arc de
mig punt de rajols que divideix els dos espais.
Al pis superior s'ha substituït l'embigat de fusta per un de nou que imita l'original. S'han
conservat les portes quadrangulars de pedra. L'escala, tot i que es troba en l'emplaçament
original, s'ha fet nova.
El parament és arrebossat i no deixa veure la el material de construcció de pedra volcànica
provinent d'una tosquera que es troba molt a prop.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Rural, entre camps de conreu.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
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Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Obertures emmarcades amb pedra.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Els Sagrera de Sant Dalmai es troben documentats a finals del segle XIV, data en que
probablement ja hi havia una edificació en el lloc. L’edifici actual data del segle XVI i va ser
objecte d’una important reforma al segle XVIII. Hi ha notícies històriques que la masia va ser
afectada per la Guerra del Francès (1808-1814).
Al llarg de generacions fins el segle XXI aquest mas va pertànyer a la mateixa família Sagrera.
L’any 2001 la va comprar Marc Llopart i va començar a fer una important restauració que en
l’actualitat encara s’està portant a terme.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa C09
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32491
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Can Salamanya

F.25

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de les Bòries
X 478347 Y 4638423

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A012000560001TX
17248A012000560002YM

Superfície
construïda
1290 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
El mas es troba orientat en direcció sud-oest i és una construcció amb planta en forma de "L",
de dos pisos amb vessants a façana i cornisa catalana.
El cos principal, l'altre correspon a les quadres, té una façana amb dos portals d'entrada. Un
d'ells és quadrangular amb llinda monolítica i l'altre és amb impostes i amb la llinda de pedra
nova. A la planta baixa hi ha una obertura d'arc de mig punt que porta la data inscrita de 1583.
Sobre el portal quadrangular hi ha una finestra amb impostes i arc conopial i, a la seva dreta
una amb llinda monolítica amb motiu ornamental de fulla de roure. La resta d'obertures
segueixen aquesta tipologia de motiu ornamental de fulla de roure però són de nova factura.
Sobre el portal amb impostes hi ha un balcó amb barana de ferro forjat. També es pot veure
un rellotge de sol pintat nou a l'extrem dret.
A l'interior, força restaurat, trobem una bonica porta traslladada del seu emplaçament
original, amb guardapols i petxines als extrems. Al pis superior n´hi ha una altra amb llinda
monolítica que porta la inscripció "ANNA TAPIOEA MVLLER DE IVAN CALAMANYA 1584". A la
planta baixa es conserva una gran sala amb volta rebaixada amb llunetes, que ha estat
repicada per deixar el rajol vist.
El costat dret de l'edifici mostra un seguit de contraforts, un total de cinc, que aguanten la
pressió d'aquesta volta. La façana posterior té adossats diversos cossos de servei i enfront s'hi
ha fet una casa nova on hi viuen els propietaris.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Rural. Envoltada de camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Obertures emmarcades amb pedra.
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Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
La casa és esmentada al capbreu de Vilobí l'any 1338, tot i que l'edifici actual és posterior.
La restauració de la casa és obra del mateix propietari que en els últims cinc anys ha anat
condicionant els diferents espais. Actualment hi ha la previsió de començar obres a l'ala
transversal, és a dir, l'espai destinat a quadres.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa B41
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32507
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Can Saus

F.26

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de les Fonts
X 478877 Y 4639882

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A002000370000RY
17248A002000370001TU

Superfície
construïda
705 m2

Informació gràfica

385

Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable. Zona de protecció de carreteres, clau 15

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Es tracta d'una casa de dues plantes, vessants a laterals i cornisa de dues filades de teules. El
tret més destacable és que té tres portes, totes amb impostes. Això fa pensar que la casa
allotjava més d'un habitatge. La finestra central del primer pis també és d'impostes.
Es troba en procés de restauració i, pel que fa a la façana, s'ha recuperat la porta central que
s'havia cegat parcialment per convertir-la en finestra i s'ha restaurat la finestra del costat
esquerre.
La façana posterior mostra el forn semicircular i dos grans contraforts que reforcen la paret
original de tàpia engruixida amb aparell de maçoneria que conforma un mur de 1,20 m.
A la banda esquerra s'ha eliminat un afegit del segle XIX per fer-hi un porxo i l'accés a un dels
dos habitatges.
El parament de la façana principal i la de l'esquerra és arrebossat i pintat, les altres dues
deixen la maçoneria vista i els angles deixen vistos els carreus ben escairats.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Rural. Envoltada de camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
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Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
L’interior de la casa va ser reformat l’any 1945 i es van substituir els forjats originals pels que
hi ha actualment. L’any 2004 es va començar una nova restauració que ha recuperat i
preservat els elements originals de l’exterior de l’edifici.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa F22
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32485
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Can Serra

F.27

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar.
Veïnat de l’Onyar
X 480489 Y 4636687

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000021700DG76F0001BG

Superfície
construïda
1077 m2

Informació gràfica

389

Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Can Serra és una bonica casa que conserva molt bé la seva fesomia original del segle XVI.
Malauradament, la construcció del TAV ha canviat radicalment el seu entorn immediat, ja que
el talús d'aquesta obra viària passa a uns 30 m escassos de l'edificació.
La casa està orientada a migdia i és de dues plantes i golfes, vessants a laterals i cornisa
catalana.
La façana principal presenta un portal d'arc de mig punt amb grans dovelles. Totes les
obertures són quadrangulars amb llinda monolítica, excepte la de la dreta de la planta baixa
que és simple. Cal destacar l'escut en relleu de la llinda de la finestra central que representa
una serra i porta inscrita la data 1561.
La façana de la dreta també té les obertures de pedra, una d'elles era una antiga porta que
avui és finestra i porta a la llinda la data inscrita de 1633.
El lateral de ponent mostra una reforma, probablement de finals del segle XIX o principis del
XX, que habilita l'ala esquerra de la casa en un habitatge independent amb jardí amb tanca de
rajol i barana de ferro. Aquesta façana es va transformar totalment substituint les obertures
de pedra per obertures simples amb reixa de protecció i, les de la planta baixa, amb motllures
d'estil modernista i una teuladeta de ferro sobre el portal d'entrada. La façana es tanca amb
un fris recte amb sanefa decorativa que amaga el ràfec de la teulada.
A l'interior es conserva l'estructura i els elements originals. Trobem les portes de pedra, una
d'elles amb motiu ornamental de fulla de roure a la llinda, els terres de toves, l'escala de pedra
que manté l'espiera circular d'estrella mostrejada i, té set finestres amb festejador de pedra.
El forjat s'ha refet amb bigues de formigó.
A l'exterior, a la banda dreta hi ha l'era circular, característica de la zona, amb muret de rajols i
les dependències de treball distribuïdes al seu voltant i a la part posterior de la casa.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Envoltada de camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

390

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
És un dels masos més antics de Vilobí. A principis del segle XX els amos van reformar una part
de la casa com a residència d'estiu amb entrada independent. Havia tingut capella particular
però va desaparèixer l'any 1936.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa 021
a/b
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32514
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Can Toni

F.28

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar.
X 478284 Y 4639980

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A012000700000RQ

Superfície
construïda
2261 m2

Informació gràfica

393

Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada
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d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
Es troba situada a la plana de Sant Dalmai i està orientada a sud. És un edifici de dues plantes
amb vessants a laterals i cornisa d’una filera de teules. Probablement l’edifici original era del
segle XVI però ha sofert nombroses reformes, la més important al segle XVIII.
La façana principal té adossat al costat dret un cos perpendicular, al mur del qual podem veure
el pou. El portal és quadrangular amb llinda monolítica i al capdamunt té una finestra del
mateix estil. Al costat esquerre té una finestra senzilla quadrangular oberta al segle XX i al
primer pis una finestra de pedra d’arc conopial que correspon al primer edifici.
La façana posterior conserva dues obertures emmarcades amb pedra, una d’elles d’arc de mig
punt. Al costat dret i enfront de l’edifici hi ha diverses construccions i porxos destinats a
serveis.
L’interior va ser objecte d’una reforma als anys vuitanta del segle XX. Els cairats de fusta van
ser substituïts per sostres de revoltons, però es van conservar les dues bigues de fusta amb
inscripcions de les dates 1723 i 1724 i una llinda de porta, també de fusta, amb decoració
gravada d’hèlixs. També es va eliminar l’antic forn situat sota l’escala de pedra, que encara es
manté, i es va substituir el paviment per terratzo.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Rural, envoltada de camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
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Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Probablement la primera edificació data del segle XVI. Al segle XVIII es va fer una important
reforma que a l’interior queda documentada en dues bigues de fusta que porten gravada la
data de 1723 i 1724. La teulada va ser refeta per primera vegada l’any 1899, cosa que queda
certificada per un rajol encastat al mur. Cap als anys vuitanta es va reformar tot l’interior i es
va ampliar la finestra de la banda esquerra. L’any 1993 es va aixecar el nivell de la teulada i es
va tornar a refer alhora que es va posar un rajol amb la data de la mateixa manera que s’havia
fet un segle abans.
En un portal es podia llegir la data 1700 inscrita. Durant la guerra civil de 1936-1939 es va
cremar tota la documentació històrica de la casa.
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC27236
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Can Tries

F.29

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de Can Costa
X 478550 Y 4640170

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A002000290000RU
17248A002000290001TI

Superfície
construïda
3823 m2

Informació gràfica

397

Número de plantes

Titularitat

Pb+2

Privada

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Segle XVI, en endavant
Autoria
Desconeguda
Descripció
És un conjunt d'edificis força complex format per cossos d'èpoques diferents.
La part més antiga data del segle XVII i està formada per un edifici orientat a llevant, de dues
plantes amb vessants a laterals i cornisa catalana de dues filades de teules. Presenta un portal
quadrangular amb llinda monolítica que té gravat un motiu ornamental de fulla de roure
coronat per una creu i amb unes línies formant ones que segueixen en les pedres de reforç de
sota l'ampit de la finestra. Al primer pis trobem dues finestres quadrangulars de pedra, la
lateral porta la data de 1603 i la central un motiu ornamental de fulla de roure més
evolucionat que el del portal. A la part baixa es conserva una premsa de vi. Aquesta façana té
un cos adossat perpendicularment que manté part de l'arrebossat de calç del rellotge de sol
amb una inscripció que diu "Miquel Trias dia 23 de maig de 1618". Els diferents afegits de
dependències de treball l'emmascaren parcialment. Davant hi ha un pati tancat per un mur de
pedra.
L'edifici del segle XIX es troba situat a la façana de ponent i es comunica directament amb el
primitiu per la part del darrera. Es tracta d'una gran construcció de tres plantes i vessants a
façana. El portal és d'arc rebaixat de pedra. Les obertures de la planta baixa i el primer pis són
emmarcades amb pedra. Les primeres tenen reixa de protecció amb formes corbes de ferro i
el primer pis presenta balcons de barana de ferro. Al pis superior hi ha quatre finestres d'arc
de mig punt i una de quadrangular amb barana de gelosia de rajol, menys una que és de ferro.
El més destacable d'aquest edifici vuitcentista és l'àmplia galeria de la segona planta de la
banda de migdia, formada per setze arcs de mig punt i gelosia de rajol.
L'interior ha estat reformat fa pocs anys i s'hi ha instal·lat ascensor. Manté les voltes
rebaixades de rajol i les portes emmarcades amb pedra.
Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Rural, envoltada de camps de conreu

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
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Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general. Una galeria i les obertures emmarcades amb pedra.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
Can Tries conserva documentació des de l'any 1442. Sempre ha estat propietat de la mateixa
família que es continua dedicant a l'explotació ramadera.
Aquest mas va ser testimoni de l'afusellament del seu propietari durant la guerra civil. Hi ha
una placa de pedra en el lloc on ocorregueren els fets, al pati posterior, que ho commemora,
amb el text "Aqui cayó víctima de la furia roja Vicente Trias Viader el 8-9-1936. E.P.D."
Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa C12
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC32486
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Molí de les Fonts

F.30

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar.
Veïnat de les Fonts
X 478988 Y 4640514

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A002000210000RR

Superfície construïda
275 m2

Informació gràfica

401

Número de plantes
Pb+1

Titularitat
Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar
Sòl no urbanitzable

Descripció de l’element
Estil
Època
Autoria
Descripció

Arquitectura popular
Segle XVI, en endavant
Desconeguda

Ús actual
Habitatge
Ús original
Habitatge
Estat de conservació
Bo
Context
Envoltada d’altres habitatge, de camps de conreu i a tocar de la riera de Riudevila. L’interès
paisatgístic del seu entorn és moderat

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ARRu (Arquitectura residencial rural)
BPU
Nivell 2. Total

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són d’índole històrica. Tanmateix, no podem obviar el
valor socioeconòmic d’aquest assentament humà que ha permès la conservació de tipologies
arquitectòniques pròpies, així com del paisatge rural del municipi de Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
Composició arquitectònica general

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment, reparació i/o rehabilitació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la composició en les llindes i els brancals de
pedra. Manteniment de la textura i el cromatisme
Manteniment de l’entorn per a la protecció visual de l’edifici.
Manteniment de porxo i eres, , si s’escau.
Conservar l’estructura interior, amb especial atenció a les voltes,
els sostres i els principals elements compositius, si s’escau.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica

402

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Bibliografia
BOSCH, R., SALA, A., RABIONET, M. (1994 ) "Les cases de sempre". Tosquija. Vilobí d’Onyar:
Associació Revista Tosquija
LLINÀS, J., MERINO, J. (1998) El patrimoni de la Selva. Inventari històric, artístic i arqueològic
dels municipis de la comarca. Santa Coloma de Farners: Consell Comarcal de la Selva.
SANTAMARIA, D. (1997) Vilobí d'Onyar. Girona: Diputació de Girona
Protecció existent
Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi
de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Fitxa F07
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de fitxa IPAC43461
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Tribuna per a músics de cobla

G.01

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Plaça Major, 3
X 479006 Y 4639556

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície construïda

Número de plantes

Informació gràfica

405

Titularitat
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
Segle XX
Autoria
n/d
Descripció
Tribuna per a músics de cobla, adossada a la façana lateral d’un immoble. Consta de quatre
graons de pedra disposats perpendicularment a la superfície de doble alçada feta de la
mateixa pedra, sobre la qual s’hi acomodaven els músics.
Ús actual
En desús
Ús original
Tribuna per a cobla
Estat de conservació
bo
Context
A la Plaça Major de Salitja, punt neuràlgic de la localitat i punt de trobada per a diferents
esdeveniments socials, entre ells, les ballades de sardanes.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són històriques, que a la vegada remarquen
l’originalitat de l’element.
Relació d’elements destacables

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació.
No es permet modificació.
Regulació de la zona d’estacionament de vehicles per a la
protecció visual del bé.
Segons planejament.
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Informació complementària
Informació històrica
En un número de Tosquija s’esmenta que els músics no volien pujar a la tribuna perquè la
consideraven massa estreta.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Nitrato de Chile

G.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Carrer Nou,
X 478871 Y 4639424

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície construïda

Número de plantes

Informació gràfica

409

Titularitat
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SUC

Descripció de l’element
Estil
Art-Decó
Època
Segle XX
Autoria
Adolfo López-Duran
Descripció
La silueta d’un genet gautxo i la combinació dels colors groc i negre de l’anunci del Nitrato de
Chile l’han convertit en una de les icones més destacades de la publicitat i el paisatge de la
península Ibèrica al llarg de bona part del segle XX. L’anunci del Nitrato de Chile té un clar
component artístic, una voluntat estètica, a través de l’ús de la rajola ceràmica, i va ser la
imatge gràfica d’una innovadora i moderna campanya publicitària
Ús actual
Decoratiu
Ús original
Publicitari
Estat de conservació
Regular
Context
El plafó ceràmic es troba collat a la paret d’un taller mecànic. El taller és l’últim edifici de
Salitja abans d’abandonar el nucli urbà i penetrar en l’àmbit rural. Per tant, en la posició
fixada, acomplia la missió de recordar els agricultors els beneficis de l’adob que s’anunciava.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que justifiquen la catalogació són històriques. El plafó publicitari testimonia les
transformacions tecnico-socials que es van dur a terme al sector agrari durant la segona
meitat del segle XX.
Relació d’elements destacables
L’element en el seu conjunt.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o enderroc de
l’edifici cal preveure el trasllat íntegre de l’element, prèvia
documentació en l’emplaçament actual.
No es permet modificació in situ, però sí el trasllat.

Segons planejament.
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Informació complementària
Informació històrica
A l’Estat espanyol els cartells de Nitrato de Chile es van encarregar l’any 1929 a Adolfo LópezDurán Lozano (Madrid, 1902-1988), un jove estudiant d’arquitectura del qual només se’n
coneix aquest brillant anunci i un segon per a la companyia d’assegurances Mapfre. El cartell
de López-Duran s’inspira en el disseny que un any abans, el 1928, en plena època de l’art déco,
havia fet George Massiot per a les bodegues Sandeman, amb la silueta negra d’un home amb
capa i barret sobre fons groc.
Bibliografia
Desconegut. (2018). L'anunci del Nitrato de Chile. [2018] MNACTEC Lloc web:
http://mnactec.cat/museualcarrer/ca/noticies/lanunci-del-nitrato-de-chile
Protecció existent

Observacions
(text)
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Pedró de Sant Dalmai

G.03

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
Carrer de l’Església, 24
X 478081 Y4640355

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície construïda

Número de plantes

Titularitat

Informació gràfica

El pedró a l’antic cementiri de Sant Dalmai , el
1972 (Imatge: JPP)
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Equipament religiós Privat. Clau Er

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
Probablement, segle XVI o posterior
Autoria
Desconeguda
Descripció
Pedró de forma cilíndrica, d’uns cinquanta centímetres de diàmetre, del capdamunt del qual
arrenca una creu forjada de factura més aviat basta. Fins al trasllat del cementiri ocupava el
centre del pati d’aquest.
Ús actual
Cap
Ús original
Senyal de terme
Estat de conservació
Regular
Context
L’antic pedró ocupa un lloc a l’espai enjardinat que precedeix l’accés a l’església de Sant
Dalmai on, anteriorment, hi havia hagut el cementiri. Es desconeixen els diferents
emplaçaments que hagi pogut ocupar al llarg dels anys.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ES (Elements singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Es justifica la seva catalogació per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals,
paisatgístiques i socials.
Relació d’elements destacables

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació.
No es permet modificació.
Contextualització informativa del bé i del lloc que ocupa.
Desbrossament de la vegetació de l’oculta.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
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El pedró marcava l’espai d’influència eclesiàstica de les «Trenta passes». Al voltant del temple,
en un altre temps, aquest espai contenia gran part dels béns comuns d'un poble: les sitges del
gra i l’oli, els cellers del vi, el forn de pa, l’era o el cementiri. La creu ,col·locada en un lloc
visible, mostrava al vianant l’entrada o bé l’existència d'aquest lloc sagrat. Amb el temps, les
«Trenta passes» van desaparèixer i la creu va perdre la seva funció. Resta, només, com un
detall decoratiu associat a moltes de les esglésies de pobles petits.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Grup escultòric Aeroport

G.04

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Aeroport de Girona; Vilobí d’Onyar
Accés rodat a l’Aeroport
X 480701 Y 4638701

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície construïda

Número de plantes

Informació gràfica
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Titularitat
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SNU.
Aeroport. Clau 11

Descripció de l’element
Estil
Època
Segle XX. 1967
Autoria
Domènec Fita i Francesc Torres Monsó
Descripció
Composició de formigó i metall en què no només s’ha buscat el contrast dels materials, sinó
que el dit contrast s’emfasitza per la disposició dels elements proposada pels artistes.
Ús actual
Decoratiu
Ús original
Decoratiu
Estat de conservació
Bo
Context
En un espai enjardinat de l’accés principal a l’aeroport de Girona.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ES (Elements singulars)
BCIL
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons de la catalogació són de tipus artístic, relacionades amb la vàlua de Francesc TorresMonsó i
Domènec Fita. Més enllà, també es justifica per la voluntat dels que van promoure el conjunt
escultòric, emmarcada en processos de transformació d’usos i costums.
Relació d’elements destacables
El conjunt escultòric complet.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o transformació
d’usos de l’espai cal preveure el trasllat íntegre de l’element,
prèvia documentació en l’emplaçament actual.
No es permet modificació.
Manteniment de l’espai enjardinat que el circumda.
Exclusivament l’ús públic aeroportuari i les activitats d’explotació
de l’aeroport.
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Informació complementària
Informació històrica
El grup escultòric de Domènec Fita i Francesc Torres Monsó formava part de l’encàrrec que el
Ministerio del Aire va fer a sis artistes gironins amb motiu de la construcció de l’aeroport de
Girona.
Acompanyaven els artistes esmentats, Emília Xargay, Jesús Portas i els ceramistes de la Bisbal i
Monells, Vila Moncau i Lluís Pell, respectivament.
Bibliografia
GAY, J.V. (1 d’abril de 1967) «El aeropuerto de Gerona, exposición permanente de la calidad
artística de nuestra provincia». Los Sitios. Pàg. 17
Protecció existent

Observacions
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Pou de Can Puigverd

G.05

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Carrer de l’Onyar, 2
478690, 4637431

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície construïda

Número de plantes

Informació gràfica
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Titularitat
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa tancada. Clau 1

Descripció de l’element
Estil
Arquitectura popular
Època
Possiblement, segle XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Construcció solidària a un edifici, que empara un pou. Feta de tàpia, la disposició permetia
agafar aigua en els dos nivells de l’edifici. Presenta dues obertures i sobreeixidor. L’obertura
inferior, amb motllures de pedra, prové de reaprofitaments.
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context

Decoratiu
Pou d’aigua
Bo

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic.
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell5. Documental

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric i social.

Relació d’elements destacables
La pròpia fesomia de la construcció, vista des del carrer com una protuberància de l’edifici.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació.
Es permet la modificació.

Segons planejament.
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Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE CAN GRAS

G.06

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Veïnat de l’Aeroport
X 480564 Y 4637554

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A005000480001TO

Superfície
construïda
686 m2

Informació gràfica

425

Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3 UA-1

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
s. XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Als ràfecs de Can Gras s’hi ha identificat unes peces de ceràmica amb decoració que,
probablement, són del segle XVIII
Ús actual
Composició del ràfec
Ús original
Composició del ràfec
Estat de conservació
Regular
Context
Habitatge rural, actualment molt a prop de les pistes de l’Aeroport de Girona

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les peces de ceràmica decorada als ràfecs de diferents masies del municipi són un element de
gran vàlua que, a Vilobí, s’expressen amb una particular rellevància.
Relació d’elements destacables
Les peces ceràmiques decorades

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o transformació
d’usos de l’espai cal preveure el trasllat íntegre de l’element
catalogat, prèvia documentació en l’emplaçament actual.
No es permet la modificació.
.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Aquest mas existia i apareix en el capbreu de 1338, però l’edifici actual data de finals del segle
XVI principis del XVII.
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Bibliografia
Gabarró, X (2019) Catàleg de Ràfecs decorats del terme de Vilobí, Sant Dalmai i Salitja (inèdit)
Protecció existent
PECEMCR del municipi de Vilobí d’Onyar (fitxa núm. O11)
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi
32502
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RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE MAS
JOHER DE LES FONTS

G.07

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Veïnat de les Fonts (Salitja)
X479030 Y4640494

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000011300DG76F0001EG

Superfície
construïda
518 m2

Informació gràfica

428

Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3 UA-1

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
s. XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Als ràfecs del Mas Joher de les Fonts s’hi ha identificat unes peces de ceràmica amb decoració
de triangles que, probablement, són del segle XVIII.
Ús actual
Composició del ràfec
Ús original
Composició del ràfec
Estat de conservació
Restaurat
Context
Envoltada d’altres habitatges, de camps de conreu i a tocar de la riera de Riudevila. L’interès
paisatgístic del seu entorn és moderat.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les peces de ceràmica decorada als ràfecs de diferents masies del municipi són un element de
gran vàlua que, a Vilobí, s’expressen a una particular rellevància.
Relació d’elements destacables
Les peces de ceràmica decorades

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o transformació
d’usos de l’espai cal preveure el trasllat íntegre de l’element
catalogat, prèvia documentació en l’emplaçament actual.
No es permet la modificació.
.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Masia del segle XVII, que ha estat recentment reformada.
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Bibliografia
Gabarró, X (2019) Catàleg de Ràfecs decorats del terme de Vilobí, Sant Dalmai i Salitja (inèdit)
Protecció existent
PECEMCR del municipi de Vilobí d’Onyar (fitxa núm. F.08)
Observacions
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RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE CAN
BALDIRI

G.08

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Veïnat de les Fonts (Salitja)
X479049 Y4640734

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000014100DG76F0001DG

Superfície
construïda
422 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3 UA-1

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
s. XVIII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Als ràfecs de Can Baldiri s’hi ha identificat unes peces de ceràmica amb decoració complexa
que, probablement, són del segle XVII
Ús actual
Composició del ràfec.
Ús original
Composició del ràfec.
Estat de conservació
Restaurat.
Context
Habitatge rural envoltat de camps de conreu, que ha estat reformat i orientat a l’ús turístic i
recreatiu.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les peces de ceràmica decorada als ràfecs de diferents masies del municipi són un element de
gran vàlua que, a Vilobí, s’expressen a una particular rellevància.
Relació d’elements destacables
Les peces de ceràmica decorades.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o transformació
d’usos de l’espai cal preveure el trasllat íntegre de l’element
catalogat, prèvia documentació en l’emplaçament actual.
No es permet la modificació.
.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
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Bibliografia
Gabarró, X (2019) Catàleg de Ràfecs decorats del terme de Vilobí, Sant Dalmai i Salitja (inèdit)
Protecció existent
PECEMCR del municipi de Vilobí d’Onyar (fitxa núm. F.04/SM.09)
Observacions
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RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE CAN
XIFRA

G.09

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Afores/ Sant Dalmai
X 477930 Y 4639303

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000004100DG76F0001OG

Superfície
construïda
1.196 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3 UA-1

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
s. XVII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Als ràfecs de Can Xifra s’hi ha identificat unes peces de ceràmica amb decoració complexa que,
probablement, són del segle XVII
Ús actual
Composició del ràfec.
Ús original
Composició del ràfec.
Estat de conservació
Regular-dolent
Context
Habitatge rural envoltat de camps de conreu.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les peces de ceràmica decorada als ràfecs de diferents masies del municipi són un element de
gran vàlua que, a Vilobí, s’expressen a una particular rellevància.
Relació d’elements destacables
Les peces de ceràmica decorades.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o transformació
d’usos de l’espai cal preveure el trasllat íntegre de l’element
catalogat, prèvia documentació en l’emplaçament actual.
No es permet la modificació.
.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Sobre una llinda de la casa consta la inscripció "Salvador Cibert 1633". Cap el 1918 ho va
perdre la família Esteva a favor d'un banc (Banca Mateu). Més tard la va adquirir Miquel
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Serramitja, avi de l'actual propietària. Al 1930 es van fer reformes importants, ja que la casa
estava gairebé en estat ruïnós.
Bibliografia
Gabarró, X (2019) Catàleg de Ràfecs decorats del terme de Vilobí, Sant Dalmai i Salitja (inèdit)
Protecció existent
PECEMCR del municipi de Vilobí d’Onyar (fitxa núm. C.21)
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb número de codi

27237
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RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE CAN
DALTABUIT

G.10

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Veïnat de Can Bells
X477185 Y4638435

Dades cadastrals
Referència Cadastral
17248A011000840000RH

Superfície construïda
425 m2

Informació gràfica

439

Número de plantes
Pb+1

Titularitat
Privada
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3 UA-1

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
s. XVII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Als ràfecs de Can Daltabuit s’hi ha identificat unes peces de ceràmica amb decoració complexa
que, probablement, són del segle XVII
Ús actual
Composició del ràfec.
Ús original
Composició del ràfec.
Estat de conservació
Restaurat
Context
Masia envoltada de camps de conreu i a prop de la Gi-533 i el riu Onyar. L’interès paisatgístic
del seu entorn és moderat.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les peces de ceràmica decorada als ràfecs de diferents masies del municipi són un element de
gran vàlua que, a Vilobí, s’expressen a una particular rellevància.
Relació d’elements destacables
Les peces de ceràmica decorades.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o transformació
d’usos de l’espai cal preveure el trasllat íntegre de l’element
catalogat, prèvia documentació en l’emplaçament actual.
No es permet la modificació.
.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia
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Gabarró, X (2019) Catàleg de Ràfecs decorats del terme de Vilobí, Sant Dalmai i Salitja (inèdit)
Protecció existent
VPECEMCR del municipi de Vilobí d’Onyar (fitxa núm. BE.09)
Observacions
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RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE CAN
COLOMER

G.11

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Veïnat de les Fonts
X479615 Y4640813

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000014400DG76F0001JG

Superfície
construïda
795 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3 UA-1

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
n/d
Autoria
Desconeguda
Descripció
Als ràfecs de Can Colomer s’hi ha identificat unes peces de ceràmica amb decoració de
triangles que no s’ha pogut datar amb precisió.
Ús actual
Composició del ràfec.
Ús original
Composició del ràfec.
Estat de conservació
Regular
Context
Masia envoltada de camps de conreu i de bosc.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les peces de ceràmica decorades als ràfecs de diferents masies del municipi són un element
de gran vàlua que, a Vilobí, s’expressen amb una particular rellevància.
Relació d’elements destacables
Les peces de ceràmica decorada.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o transformació
d’usos de l’espai cal preveure el trasllat íntegre de l’element
catalogat, prèvia documentació en l’emplaçament actual.
No es permet la modificació.
.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
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Bibliografia
Gabarró, X (2019) Catàleg de Ràfecs decorats del terme de Vilobí, Sant Dalmai i Salitja (inèdit)
Protecció existent
PECEMCR del municipi de Vilobí d’Onyar (fitxa núm.F.03a/F.03b)
Observacions
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RAJOLES DECORADES AL RÀFEC DE CAN
TURON GROS

G.12

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Veïnat de Can Pèlach
X476770 Y4640660

Dades cadastrals
Referència Cadastral
000032700DG76F0001KG

Superfície
construïda
674 m2

Informació gràfica
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Número de plantes

Titularitat

Pb+1

Privada
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d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Cases aïllades. Clau 3 UA-1

Descripció de l’element
Estil
Popular
Època
s. XVII
Autoria
Desconeguda
Descripció
Als ràfecs de Can Turon s’hi ha identificat unes peces de ceràmica amb decoració complexa
que, probablement, són del segle XVII
Ús actual
Composició del ràfec.
Ús original
Composició del ràfec.
Estat de conservació
Regular-Dolent
Context
Masia envoltada de camps de conreu i de bosc.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Arquitectònic
ES (Elements Singulars)
BPU
Nivell 1. Integral

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les peces de ceràmica decorades als ràfecs de diferents masies del municipi són un element
de gran vàlua que, a Vilobí, s’expressen amb una particular rellevància.
Relació d’elements destacables
Les peces de ceràmica decorada.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació. En cas de modificació o transformació
d’usos de l’espai cal preveure el trasllat íntegre de l’element
catalogat, prèvia documentació en l’emplaçament actual.
No es permet la modificació.
.
Segons planejament.

Informació complementària
Informació històrica
Segons la inscripció que hi ha a la llinda la masia es va construir (o reconstruir) e 1576.
Bibliografia
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Gabarró, X (2019) Catàleg de Ràfecs decorats del terme de Vilobí, Sant Dalmai i Salitja (inèdit)
Protecció existent
PECEMCR del municipi de Vilobí d’Onyar (fitxa núm. P.07)
Observacions
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Molí de vent

H.01

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
Plaça Major, núm. 1
X 479033 Y4639592

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície construïda

Número de plantes

Informació gràfica
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Titularitat
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SUC. Illa Oberta. Clau 2B / Verd Privat. Clau VP

Descripció de l’element
Estil
Època
Segle XX
Autoria
Desconegut
Descripció
Molí de vent per bombar aigua d’un pou. Construcció amb ferro, del segle XX, que presenta
una característica motllura decorativa en la plataforma de manteniment del mecanisme. El
giny consta d’un rotor d’eix horitzontal, un mecanisme biela-cigonyal de carrera curta, una
torre d’uns deu metres d’alçada i un dispositiu de bombeig.
Ús actual
Moli de vent per bombar aigua
Ús original
Molí de vent per bombar aigua
Estat de conservació
Bo
Context
Al jardí d’una finca de Salitja, adossat a una petita bassa que recull l’aigua que extreu.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
EA
Categoria assignada
BPU
Nivell de protecció
Nivell 1. Integral
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
A més de la funcionalitat que té, es caracteritza per haver esdevingut una fita en el paisatge
urbà de Salitja.
Relació d’elements destacables
El conjunt de la peça mecànica.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Manteniment de la bassa i el jardí que l’envolten.
Segons planejament
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Informació complementària
Informació històrica
Els molins aiguaders s’estenen a diferents zones de Catalunya, especialment, a finals del segle
XIX, després que un decret del 1836 derogués la potestat reial en la concessió de molins, que
requeria del pagament d’un permís.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Resclosa d’en Borra

H.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai, Vilobí d’Onyar
X 476572 Y 4640816

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície construïda

Número de plantes

Informació gràfica
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Titularitat
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

Descripció de l’element
Estil
Època
Segle XIX
Autoria
Desconeguda
Descripció
A la capçalera de l’Onyar, el mur de contenció presenta una llargada de XX i una alçada de XX,
per una profunditat de XX. La funció de la resclosa consistia en fer de dipòsit de regulació per
proveir d’aigua el molí de Dalt de Sant Dalmai, que se situava a uns dos quilometres de
distància, a través d’una sèquia que gairebé ha desaparegut.
Ús actual
En desús
Ús original
Dispositiu de retenció d’aigües per a l’abastiment d’un molí
Estat de conservació
Deficient
Context
A la Capçalera de l’Onyar. Actualment, en un entorn de bosc amb moderada freqüentació de
visitants.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arquitectònic. OE (Obres d’Enginyeria)
BPU
Nivell 1. Integral
Forma part del Bé Ambiental (BA) Resclosa
d’en Borra i Capçalera de l’Onyar (fitxa K.04)

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconselles la catalogació són històriques. La resclosa d’en Borra és una mostra
d’aprofitament hidràulic relacionat amb els usos agrícoles, excepcional al territori de Vilobí
d’Onyar.
Relació d’elements destacables
El mur de contenció, l’espai que havia ocupat l’aigua, actualment farcit de sediments que ha
esdevingut un bosc ombrívol.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Caldria estudiar l’eliminació dels llots que s’hi acumulen perquè la
resclosa recuperés la funcionalitat.
Segons planejament
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Informació complementària
Informació històrica
La producció majoritàriament cerealística de la zona requeria d’una xarxa de molins que
transformessin el gra en farina. Per al moviment de la maquinària del molí s’utilitzava,
preferentment, la força de l’aigua. No es disposa de notícies sobre l’antiguitat de la resclosa
d’en Borra. Probablement, es tractaria d’una construcció del segle XIX, sense que se’n pugui
descartar que substituís una altra d’anterior, de menor entitat o feta malbé per alguna
crescuda de l’Onyar.
Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Mina de drenatge del Volcà de la Crosa

H.03

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades UTM

Sant Dalmai, Vilobí d’Onyar
Entrada X 477941 Y 4641275 Sortida X 477438 Y4641144

Dades cadastrals
Referència Cadastral

Superfície construïda

Número de plantes

Informació gràfica
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Titularitat
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

Descripció de l’element
Estil
Època
Segles XVIII-XIX
Autoria
Desconeguda
Descripció
Per tal de dessecar els aiguamolls que es feien al fons del cràter del volcà de la Crosa, entre
finals del segle XVIII i principis del segle XIX, es va construir una mina subterrània que parteix
de la seva part més fonda i, després d’un recorregut d’uns 800 metres, desguassa al torrent de
Tornavells. La mina no només recull les aigües fluvials, sinó també les que es filtren a través
dels sediments volcànics. Les aigües que en resultaven es canalitzaven al molí de Sant Dalmai
on servien per moure la maquinària.
Ús actual
Mina de drenatge
Ús original
Mina de drenatge
Estat de conservació
Bo
Context
En un paratge rural, a redós del Volcà de la Crosa. Tant la sortida com l’entrada es troben
senyalitzades i han estat integrades com a fites als camins.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Arquitectònic. OE (Obres d’Enginyeria)
Categoria assignada
BPU
Nivell de protecció
Nivell 1. Integral
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Es tracta d’una obra d’enginyeria considerable que ha perviscut satisfactòriament des de la
seva construcció.
Relació d’elements destacables
La mina no és accessible. Malgrat tot, les petites obres de fàbrica que emmarquen l’entrada i
la sortida han esdevingut una fita remarcable.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació
Façanes/coberta
Entorn de protecció/jardí
Estructura interior
Usos permesos

Manteniment i/o reparació
Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que
no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Caldria estudiar l’eliminació dels llots que s’hi acumulen perquè la
mina mantingui la funcionalitat.
Segons planejament

Informació complementària
Informació històrica
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Tradicionalment, s’ha fet referència a dues mines. La més antiga s’ha suposat que hauria estat
construïda entre els segles IX i XI. La seva sortida coincidiria amb l’actual mina de l’ermita de
les Fonts de Salitja. No hi ha, però, proves reals de la seva existència, perquè la mina de les
Fonts no té continuïtat envers el cràter i, probablement, no va ser construïda en uns temps tan
reculats.
Bibliografia
PAVON, D; RUHÍ, A. A la descoberta de l’Onyar!. IES Santa Eugènia. Girona, 2012
Protecció existent

Observacions
La mina de drenatge forma part del PEIN Volcà de la Crosa
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Can Boades

I.01

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça

Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Per accedir al jaciment cal agafar la carretera GI-534 en direcció Salitja i
Vilobí d'Onyar i a l'alçada del punt quilomètric 4,400, trencar a mà dreta
per agafar un camí de terra que mena al mas de Can Boades, just a tocar
del qual es troba el jaciment.
X: 478835 Y: 4641074

Informació gràfica

Imatge: Gabriel de Prado. Any 2003

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola.
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Descripció de l’element
Estil
Època

Romana, República; romana, Baix Imperi. Segles II aC fins al segle
IV dC.

Autoria
Descripció
El jaciment es tracta probablement d'una important vil·la romana que fou identificada a partir
de la troballa de nombrosos materials ceràmics i elements constructius en un camp de conreu
davant del mas. Entre aquests materials es troben elements constructius com ara tessel·les de
mosaic , tegulae i elements de rajoleria, i també un variat repertori ceràmic que comprèn
fragments de dolium, ceràmica T.S. Aretina i Sudgal·lica, ceràmica comuna oxidada de tradició
ibèrica (de tipus pasta de sandvitx), kalathos, ceràmica d'engalba blanca i ceràmica africana de
cuina. A més a més s'hi va trobar algun fragment de morter i d'àmfora forma dels tipus Dressel
1 i 2/4, encara entre d'altres materials. Posteriorment a la recollida i catalogació d'aquest
materials es pogueren identificar algunes estructures de la vil·la a partir de fotografia aèria.
Totes aquestes dades permeten deduir que el jaciment es podria ser una important vil·la
d'època romana que, des d'un punt de vista cronològic, podria abastar des del segle II aC fins
als segle IV dC.
Ús actual
Masia
Ús original
Ús d’habitació amb estructures
Estat de conservació
Context
Explotació agropecuària-Zona urbana / En una zona planera a tocar el cràter del volcà de la
Crosa i la casa de Can Boades, en un sector ocupat per camps de conreu de blat de moro.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell 3. Parcial
Inclou el bé arquitectònic BCIL/Can Boades
(Fitxa F.03)

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia
GUEVARA, A (2015) “El jaciment de Can Boades. Un establiment rural d’època romana a
Salitja”. Quaderns de la Selva, 25. Santa Coloma de Farners: Centre d’Estudis Selvatans
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Protecció existent

Observacions
Ubicació del material:
Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona.
Museu d'Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols
El jaciment forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, amb número de
fitxa 2261
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Avellaners LS 79

I.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça

Vilobí d’Onyar

Coordenades
UTM

X 475949 Y 4638080

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera de Vilobí d'Onyar a Santa Coloma de Farners
(GI-533) i a l'alçada del punt quilomètric 13,100, trencar a mà dreta per agafar un camí de
terra que cal seguir uns 50 fins trobar un camí asfaltat a mà dreta que cal deixar i encara uns
200 m, fins arribar a una cruïlla. En aquest punt cal seguir pel camí que surt a l'esquerra uns
500 m, punt on haurem de deixar un nou trencant a la dreta i continuar encara uns 500 m
més fins arribar a un mas que cal voltar passant per l'esquerra. Cal continuar per aquest
camí encara uns 1100 m fins arribar a un circuit de moto-cross que queda a l'esquerra i a
tocar del camí. Cal continuar encara pel mateix camí uns 200 m fins a deixar un trencant que
surt a mà dreta i continuar uns 500 m més per la pista principal fins arribar a una bifurcació
on cal prendre el camí de la dreta. Cal seguir aquest uns 100 m fins arribar a una nova cruïlla
on continuarem pel camí de la dreta uns 100 m més fins arribar a la part més alta d'un turó
amb un ampli domini visual.

Informació gràfica

Imatges: Gabriel de Prado. Any 2003
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola.

Descripció de l’element
Estil
Època
-90000 / -50000 / 01.03.-Paleolític Mig
Autoria
Descripció
El jaciment es localitza en els camps de conreu i d'avellaners abandonats que es troben en
aquest punt a banda i banda del camí. Es tracta d'un jaciment d'una superfície molt gran i que
s'estén pel vessant del turó vers migjorn fins als camps del mas de Can Solà.
Es tracta d'un dels pocs jaciments del paleolític inferior i mitjà que han estat ben estudiats a la
comarca de la Selva, en aquesta ocasió per Rafael Mora. Com gairebé tota la resta però, l'únic
registre que s'hi ha conservat són les restes de naturalesa lítica que es troben en superfície en
una manifesta posició secundària i sense cap context estratigràfic precís. La indústria lítica del
jaciment està fortament caracteritzada pel predomini del quars (368 restes), que és seguit en
molt menor proporció per la quarsita (36), el pòrfir (23), la calcedònia (25), el sílex (10) i altres
litologies representades puntualment (15). En relació als aspectes tècnics es tracta d'una
indústria caracteritzada pel predomini de les peces amb taló facetat (44), seguides de les de
taló indeterminable (38), diedre (24), lineal (17) i puntiforme (14). El tipus de bulb
predominant és el difós (204), per sobre del tipus marcat (170), i segueixen en menors
proporcions l'indeterminat (21), l'estriat (15) i el negatiu (15). Entre els útils retocats aquest
autor classifica 40 rascadors, 36 denticulats, 30 osques, 11 burins, 6 puntes, 6 raspadors i 5
becs, fins comptabilitzar un total de 136 útils que van ser conformats majoritàriament amb un
mode de retoc simple (105).
Totes les característiques de l'anàlisi tècnic i modal de la indústria lítica s'adiuen molt bé als
tecnocomplexes del paleolític mitjà. Segons R. Mora, el jaciment podria interpretar-se com
degut a varies ocupacions estacionals i reiterades, que se succeirien en un període de temps
relativament curt. Aquesta hipòtesi es basaria en la no selecció tipomètrica dels suports per a
l'elaboració dels útils retocats, a la diversificació de la relació producció/forma/funció, que
implicaria una no especialització de la talla, i en la diversitat de la matèries primera i
morfològica.
Ús actual
Ús original
Ús d’habitació sense estructures.
Estat de conservació
Context
Explotació agropecuària / En els vessants i la part superior d'un petit turó amb un ampli
domini visual sobre l'entorn, al sud del nucli històric de Brunyola, en una zona de camps
d'avellaners i en gran part cobert per un bosc de pins.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació

Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell 3. Parcial
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Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia
CANAL, J.; CARBONELL, E. Catalunya Paleolítica. Girona: Patronat Francesc Eiximenis, 1989.
DD. AA. "25 anys, 1972-1997, Quadern de treball extraordinari". Quadern de treball. 9, p.5968. Associació Arqueològica de Girona.
L'arqueologia a Catalunya, avui. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura,
1983.
MORA, R. Estudio tecnológico de los complejos líticos al aire libre de la comarca de La Selva
(Avellaners y Diable Coix) y comparación con l'Arbreda H43 (Serinyà). Universitat de Barcelona,
1982. Tesi de llicenciatura inèdita.
MORA, R; CARBONELL, E. "Els Avellaners i el Diable Coix (la Selva), dos jaciments del paleolític
mitjà a
Catalunya". Quaderns de la Selva. 2. Centre d'Estudis Selvatans.
SANCHIZ, N.. "La indústria paleolítica a la comarca de la Selva". A: J. Canal i N. Soler, eds.. El
Paleolític a les comarques gironines. Girona: Servei d'Arqueologia de la Excm. Diputació de
Girona - Associació Arqueològica de Girona - Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles., 1976.
Caixa d'Estalvis de Girona.
Protecció existent

Observacions
Ubicació del material:
Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona.
Museu d'Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols
El jaciment forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic, amb número de fitxa 2184
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Can Magre

I.03

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça

Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Per accedir al jaciment cal agafar la carretera GI-533 en direcció a Santa
Coloma de Farners i poc abans d'arribar a l'indicador del punt quilomètric
15,000, cal trencar a la dreta per agafar un camí de terra que cal seguir
uns 200 m fins arribar a una bifurcació. En aquest punt cal continuar pel
camí de l'esquerra uns 100 m aproximadament, i deixar el vehicle en un
pronunciat revolt a la dreta. Llavors cal dirigir-se a peu fins al jaciment
que es troba dalt d'una petita elevació prop del camí i al costat esquerra
d'aquest.
X 475707 Y4637639

Informació gràfica

Imatge: Gabriel de Prado. Any 2003
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola.

Descripció de l’element
Estil
Època

-120000 / -5500 / Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat /Leptolític
(Indiferenciat)

Autoria
Descripció
Es tracta d'un jaciment d'una gran extensió i en el qual els afeccionats a l'arqueologia vinculats
a l'Associació Arqueològica de Girona que varen realitzar-hi prospeccions varen distingir dos
sectors principals sota una mateixa denominació conjunta. En aquest sectors s'hi va recollir
una gran quantitat de materials arqueològics de naturalesa exclusivament lítica, que
apareixien en superfície i aparentment en una posició secundària o derivada respecte del seu
context deposicional original. Aquests materials apareixien associats a importants dipòsits de
graves i conglomerats d'una incerta edat pleistocena. No se'n ha fet mai però un estudi acurat
conjunt. Tan sols se n'ha publicat alguns inventaris de col·leccions parcials que corresponien a
la localització LS-9. En aquests es detalla la presència dels següents materials: trenta-quatre
ascles, quatre ascles levallois, tres nuclis no preparats, dues osques i denticulats, dos
gratadors, dos còdols tallats bifacialment, una gran rascadora, una rascadora i una resta de
talla (segons la classificació que consta a Cantón Playà, 1998, p. 67). Es tracta d'una indústria
doncs del paleolític inferior i/o mitjà, amb un fort component d'ascles i útils retocats sobre
ascla però que comporta també una cert nombre i diversitat de còdols tallats.
A banda d'aquests materials antics també s'hi varen trobar alguns objectes tallats en sílex,
leptolítics, que serien d'una clara cronologia posterior. Aquests darrers sembla però que
constitueixen troballes aïllades. En la visita realitzada al jaciment amb motiu de la revisió de la
Carta Arqueològica de la comarca, no es va poder observar la presència de cap tipus de
material en superfície, malgrat que es va poder delimitar l'àrea aproximada del mateix gràcies
a les informacions de diversos afeccionats.
Ús actual
Ús original
Ús d’habitació amb estructures
Estat de conservació
Context
Explotació agropecuària-Zona urbana / En una zona planera a tocar del poble de Vilobí, en un
sector ocupat per camps de conreu.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
Categoria assignada
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
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Regulació

Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica
El jaciment fou descobert a mitjans dels anys setanta del passat segle per afeccionats locals a
l'arqueologia vinculats a l'Associació Arqueològica de Girona.
Bibliografia
BURJACHS, F.; RUEDA, J.M. "La ocupació humana de la depressió de la Selva en el Plistocè".
Aixa: Revista Anual del Museu Etnològic del Montseny-La Gabella. 1, p.20. Museu Etnològic del
Montseny - La Gabella.
CANAL, J.; CARBONELL, E. Catalunya Paleolítica. Girona: Patronat Francesc Eiximenis, 1989.
CANTÓN PLAYÀ, P. "La recerca durant 25 anys de l'A.A.G. en el camp del Paleolític. 25 anys,
1972 - 1997". A: Quadern de treball extraordinari. Girona: Associació Arqueològica de Girona,
1998. 9. p.15 - 112.
DD. AA. "Deu anys d'investigació arqueològica en el camp de la Prehistòria antiga (19721982)". Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona. 5, p.18. Associació Arqueològica de
Girona.
Protecció existent

Observacions
Ubicació del material:
Col·lecció particular de Salvador Barrera (Vidreres).
Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona.
Museu d'Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
El jaciment forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, amb número de
fitxa 13618
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El castell de Vilobí

I.04

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
X 478651 Y 4637498

Informació gràfica

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament. SUC. Illa tancada. Clau
1 / Illa oberta. Clau 2

Descripció de l’element
Estil
Època
Romana; Medieval; Moderna
Autoria
Descripció
El carrer de la Clau dibuixa, amb tota probabilitat, la muralla medieval preexistent.
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Als camps dels voltants del castell de Vilobí s'ha citat diverses vegades la troballa de material
arqueològic d'època romana (ceràmica comuna, àmfora i vidre) que podria indicar l'existència
en aquest lloc d'un jaciment romà, potser sota mateix de les estructures del castell d'època
medieval. No s'hi ha realitzat però cap recerca programada que permeti confirmar aquesta
notícia.
Durant la visita realitzada al lloc amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica de la
comarca, no es va observar la presència de materials d'època romana en superfície en els
camps situats a l'entorn del castell.
L'any 1959 foren ingressats al magatzem de l'actual Museu d'Arqueologia de Catalunya Girona diversos materials ceràmics d'època medieval o moderna procedents d'aquest mateix
jaciment.
Òbviament, el caràcter curvilini del carrer de la clau el determina la preexistència d’una
muralla d’època medieval
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context
A l'entorn del castell de Vilobí d'Onyar, en una zona plana de camps de conreu que es localitza
al nord del nucli històric de la població. En el casc antic de Vilobí, a l’entorn del carrer de la
Clau.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell 3. Parcial
S’hi inclouen els béns catalogats següents:
BCIN EA Castell de Vilobí d’Onyar
BCIL EA Església Sant Esteve de Vilobí
BPU EA Rectoria de Vilobí
BPU EA Casa de la Plaça Vella, 11
BPU EA Casa del Carrer de la Clau, 9
BPU CU Nucli Antic de la Vila

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia
Protecció existent
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El Castell va ser declarat BCIN / Monument històric / R-I-51-6193 / 1815-MH / D. 22-04-1949,
BOE 05-05-1949. El jaciment se situa en l’entorn de protecció del bé.
L’església va ser declarada BCIL / Núm. Registre / Catàleg: 647/Disposició: Aprovació definitiva
comissió urbanisme/Data Disposició: 01/04/1987/Publicació: DOGC/Data publicació:
10/07/1987
Observacions
Inclou el jaciment del castell, que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya, amb número de fitxa 2259
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Quatre carreteres

I.05

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça

Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Per accedir al jaciment cal agafar la carretera de Santa Coloma de Farners
a Vilobí d'Onyar (GI-533) i a l'alçada del punt quilomètric 15,900, trencar a
la dreta per seguir per un camí asfaltat i, just a tocar el trencant, trencar a
mà dreta per seguir per un camí asfaltat uns 100 m. El jaciment es troba
en uns camps d'avellaner que es troben a la banda esquerra del camí i poc
abans d'arribar a la primera casa de pagès.
X 475762 Y 4636755

Informació gràfica

Imatges: Gabriel de Prado (2003)

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola.
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Descripció de l’element
Estil
Època
Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat
Autoria
Descripció
Es tracta d'un jaciment del paleolític inferior final i/o del paleolític mitjà en el que només s'han
conservat les restes de naturalesa lítica que han estat recollides en superfície i fora de
qualsevol context estratigràfic que permeti la seva datació. L'any 1978 els materials del
jaciment van ser inventariats per l'Associació Arqueològica de Girona que, en aquell moment,
va classificar 150 objectes sobre còdol (còdols tallats unifacial i bifacialment en la seva major
part), 60 fragments i un total de 336 ascles, entre les quals 28 corresponen a ascles de tècnica
levallois. En altres referències bibliogràfiques del mateix jaciment el nombre total de restes
varia des de 8 a 27 (DDAA, 1998, 67) i un total de 181 (DDAA, 1998, 63).
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
Categoria assignada
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica
A finals dels setanta, l'Associació Arqueològica de Girona va incorporar el jaciment al
programa d'estudi conjunt que realitzà del paleolític inferior i mitjà de la comarca de la Selva.
El jaciment va ser descobert per Néstor Sanchiz a començaments de la dècada dels setanta del
passat segle.
Bibliografia
Protecció existent
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, amb número de fitxa 13633
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Serra de Cúgols I i II

I.06

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça

Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Per accedir al jaciment des del nucli urbà de Vilobí d'Onyar cal sortir pel
carrer Empordà en direcció sud-oest i seguir uns 300 m fins a trobar una
cruïlla on cal continuar recte uns 200 m fins arribar a una bifurcació, punt
on cal continuar per un camí asfaltat que surt a mà esquerra. Cal seguir
llavors per aquest camí uns 700 m, passar per sota la carretera C-25 (l'Eix
Transversal) i continuar encara uns 1100 m fins a trobar un camí a
l'esquerra que cal deixar. Cal continuar llavors uns 100 m i en aquest punt,
trencar a mà dreta per seguir per un camí de terra que cal seguir uns 250
m i en aquest punt deixar un trencant a l'esquerra. S'ha de continuar
llavors per aquest mateix camí uns 250 m, deixar un nou trencant a
l'esquerra i continuar per un camí carener uns 600 m fins a trobar uns
camps de conreu a la dreta i tocar el camí on caldrà deixar el vehicle. El
jaciment es localitza en aquests camps i en una àmplia zona de turons que
es troben al seu entorn.
X: 477262 Y: 4635751

Informació gràfica

Imatge: Gabriel de Prado (2003)
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola.

Descripció de l’element
Estil
Època
Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat
Autoria
Descripció
Es tracta d'un extensíssim jaciment paleolític a l'aire lliure en el qual es va recollir una àmplia
col·lecció de material lític que apareixia en superfície i d'una manera dispersa. Es tracta
principalment d'ascles, de fragments de talla i de nuclis de molt diversa grandària i tipologia
que, conjuntament i d'una manera molt genèrica, es podrien atribuir al paleolític inferior i/o
mitjà. Aquests materials no han estat mai estudiats d'una manera acurada, fet que impedeix
conèixer els principals aspectes del jaciment.
En la visita realitzada al jaciment amb motiu de la seva catalogació durant la darrera revisió de
la carta
Arqueològica de la comarca, no es va poder observar la presència de materials en superfície
tot i que les informacions orals aportades pels afeccionats que hi realitzaren les prospeccions
permeteren de precisar-ne la localització.
Notes:
Segons constava a la prefitxa del jaciment redactada l'any 1985 pel llavors equip de realització
de la Carta Arqueològica de la comarca, en aquest jaciment s'hi havien catalogat els següents
materials: deu còdols tallats unifacialment, sis bifacialment i sis multifacialment; tretze
rascadores i nou osques sobre fragment; dues rascadores, cinc becs i tres osques sobre ascla i,
finalment, cent vint-i-nou ascles (deu de les quals són levallois) i per el conjunt de les quals
s'assenyalava un predomini dels talons de tipus cortical. Segons constava en una nota de la
mateixa prefitxa posteriorment al seu descobriment i les primeres recollides de materials, el
jaciment va ser subdividit en dues àrees diferenciades que s'anomenaren Serra de Cúgols I / LS
- 39 i Serra de Cúgols II / LS - 40.
Ús actual
Ús original
Estat de conservació
Context
A la part superior i el vessant d'una petita elevació, en una zona ocupada per camps de
conreu i en part coberta també per un bosc d'alzines i pins.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
Categoria assignada
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
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Regulació

Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica
A finals dels setanta, l'Associació Arqueològica de Girona va incorporar el jaciment al
programa d'estudi conjunt que realitzà del paleolític inferior i mitjà de la comarca de la Selva.
El jaciment va ser descobert per Néstor Sanchiz a començaments de la dècada dels setanta del
passat segle.
Bibliografia
Protecció existent
Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, amb número de fitxa 2260
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Sitges carretera d’Aiguaviva

I.07

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Quilòmetre 1 de la carretera GIV-5331
X 481011 Y 4639438

Informació gràfica

Imatge: Joan Llinàs Pol (2004)

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola. Zona de cautela aeroportuària.

Descripció de l’element
Tipus de jaciment
Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges
Època
Ferro-Ibèric final
Descripció
En el mes de maig de 2003 foren localitzades casualment tres sitges en el marge est de la
carretera GIV-5331 que comunica l'aeroport de Girona amb el municipi d'Aiguaviva.
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S'observaven retallades al subsòl natural, situades de costat i molt a prop entre sí,
identificables per la seva forma globular i el seu farcit de terres fosques en contrast amb el
color clar del subsòl. Més lluny semblava haver-hi dues més, de les quals tan sols una ha
resultat ser-ho. Les sitges estaven situades en un lloc lleugerament aturonat i mig partit per la
carretera, exposades a l'erosió de la pluja i altres factors, motiu pel qual els descobridors
avisaren a l'ajuntament de Riudellots de la Selva, qui promogué i finançà la seva excavació i
documentació. Durant el mes de juny de 2004 es realitzà la intervenció arqueològica. Després
de la neteja del marge i identificades les tres sitges, es procedí a l'excavació. Al final d'aquesta,
les tres sitges van quedat visibles i buides, al marge de la carretera. La intervenció
arqueològica va permetre documentar aquestes tres sitges, que possiblement formarien part
d'un conjunt més ampli que sobretot es podria estendre a ponent, a l'altra banda de la
carretera i ja dins el terme municipal de Vilobí d'Onyar. Les sitges evidencien l'explotació
agrícola de la zona en un moment avançat del període ibèric (segles III - II aC). Els materials
localitzats foren àmfora itàlica, ceràmica grisa de la costa catalana, àmfora púnico-ebussitana,
algun fragment de ceràmica itàlica i algun fragment escadusser de ceràmica itàlica).
Durant el mes de març de l'any 2009, es porta a terme una intervenció arqueològica en un
sector que queda directament afectat pel projecte d'obra de millora de la carretera GI-V-5331.
Aquest es situat poc abans d'arribar al PK 1 venint de l'aeroport, entre l'aparcament dels
treballadors de l'àrea de servei de l'autopista i el restaurant "Can General", al costat oest de la
via actual. La intervenció va posar de manifest la existència de 5 sitges, 2 possibles fons de sitja
i 3 retalls. Algunes d'aquestes estructures, 1 sitja, 2 fons de sitja i 3 retalls, quedaven
totalment afectades per les obres de millora, motiu pel qual es varen excavar i documentar en
la seva totalitat, quatre sitges es van excavar de forma parcial, ja que havien estat malmeses
per la instal·lació d'una conducció d'aigua temps enrere. Totes aquestes noves estructures
presenten una cronologia entre els segles IV i principis del segle II a.C.
Ús original
Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges
Estat de conservació
Context
Situades en el marge est i oest de la carretera GIV-5331, en l'espai que resta entre la carretera
i la tanca que delimita per l'oest els terrenys de l'àrea de servei "Àrea de Gironès" de
l'autopista AP-7.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
Categoria assignada
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica
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Bibliografia
LLINÀS, J.. "Les sitges de la carretera d'Aiguaviva: un jaciment d'època ibèrica a Riudellots (I)".
A: Vuitenes Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona. Roses. p.233-235.
Documentació:
LLINÀS POL, J. :Informe: Carretera d'Aiguaviva (Vilobí d'Onyar, La Selva), 2009, Arxiu: Servei
d'Arqueologia i Paleontologia de la DGPC
Memòria d'excavació: Sitges de la carretera d'Aiguaviva (GIV-5331), Riudellots de la Selva, juny
2004. Arxiu del Servei d'Arqueologia i Paleontologia, 4513.
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, amb número de fitxa 19741
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Sitges de Can Serra

I.08

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça

Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
S'accedeix al jaciment des del nucli urbà de Vilobí d'Onyar, seguint la
carretera GIV-5341 direcció Riudellots de la Selva durant uns 1700m fins
trobar un pas sota la via de l'AVE a tocar del qual cal deixar el vehicle i
seguir a peu fins la part superior d'una petita elevació al costat dret de la
carretera, uns 50 m a l'oest de la casa de Can Serra.
X 480329 Y 4636623

Informació gràfica

Imatge: Joan Frigola i Anna Augé (2009)

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola

Descripció de l’element
Tipus de jaciment

Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges
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Època
Descripció
El jaciment de Can Serra va ser descobert a finals del mes d'abril de 2004 durant els treballs de
seguiment arqueològic de les obres de construcció del Tren d'Alta Velocitat (AVE) de la línia
Madrid - Frontera francesa. De les intervencions efectuades l'any 2004 es desprèn que es
tracta d'un extens camp de sitges d'època ibèrica i medieval, d'aproximadament 7.000 metres
quadrats de superfície explorada, on s'hi van documentar un total de 87 estructures negatives
excavades en el subsòl de sorres i graves. El primer període del jaciment correspon a l'ibèric
ple, finals del segle V i inicis del IV aC i està representat per sis sitges agrupades en un mateix
sector, a tocar del límit oest del jaciment. Aquestes eren grans sitges, de l'interior de les quals
es recuperà un ampli conjunt de materials ceràmics, lítics i de metall, entre els que cal
destacar la troballa d'un ampli repertori de formes de ceràmica grollera de cuina, comunes a
torn, ceràmiques indiketes pintades i algunes importacions àtiques i púnico-ebussitanes; no es
localitzaren, però, fragments d'àmfores. La segona fase del jaciment correspon a l'època
medieval, aproximadament entre els segles XI i XIII. Aquesta fase és representada per un
major nombre de sitges que es troben disperses formant una franja de 30m d'amplada que
creua el jaciment en sentit nord-oest / sud-est, resultat no intencionat de successius episodis
d'excavació i colgament d'estructures amortitzades. Dins aquesta zona es poden distingir fins a
cinc sectors diferents en què apareixen les sitges alineades i formant agrupacions
d'estructures regularment espaiades. La morfologia i capacitat d'aquestes sitges és diferent a
les del període anterior; les ibèriques presentaven una capacitat d'emmagatzematge entre els
2'5 i 5'5 metres cúbics; les medievals entre 1 i 2 metres cúbics tan sols. L'estat de conservació
també és molt divers, així com el nombre i diversitat de materials arqueològics recuperats en
el seu interior. En general d'una aparença molt semblant i monòtona en tota la superfície del
jaciment, predominant les ceràmiques grises medievals amb un repertori de formes poc
variat, en què la més repetida és la típica olla globular de perfil en S. Algunes diferències de
pasta i tècnica de cocció entre les produccions permeten distingir dos horitzons cronològics: el
primer entre els segles XI - XII i el segon dins el segle XIII. Els materials més moderns, de pasta
millor depurada i compacta, es trobaren acompanyats d'algun fragment de ceràmica vidrada
que situa la cronologia final del jaciment a mitjans del segle XIII. Juntament amb les sitges, es
van poder excavar també algunes fosses de cronologia incerta, que contenien en el seu
interior les restes esquelètiques en connexió anatòmica d'animals domèstics abocats, però
que no semblen tenir relació amb les sitges.
Durant la intervencions de 2009, motivades per la instal·lació d'un centre d'autotransformació
d'electricitat, es van excavar un total de tres sitges (dues del segle XIII i una de cronologia
indeterminada) i dues rases, una situada al segle I DNE i l'altre de cronologia baixmedievalmoderna, ambdues orientades nordoest-sud-est, d'un metre d'amplada i de no gaire
profunditat (uns 15-18 cm). En una d'elles s'hi va trobar una gran quantitat de teula àrab i
ceràmica grisa.
El 2009 les restes es van cobrir amb geotèxtil.
Ús original
Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges
Estat de conservació
Context
A la part superior d'un turó de pendent suau que s'eleva uns 15 m sobre la plana drenada pel
riu Onyar, a recés de les freqüents inundacions estacionals provocades pel seu desbordament

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada

Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
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Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica
El jaciment fou descobert de manera científica (control arqueològic) com a conseqüència de
les obres de la Línia d'Alta Velocitat.
Bibliografia
FRIGOLA TRIOLA, J.. Prospecció i excavació arqueològica al Centre d'Autotransformació de
l'AVE de Vilobí d'Onyar (Vilobí d'Onyar, la Selva). Arbúcies, 2010.
ORTEGA, D., ROJAS, A.. El camp de sitges altmedieval de Can Serra (Vilobí d'Onyar, la Selva).
Sabadell, 2006.
Protecció existent

Observacions
Forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya amb fitxa número 14612
Ubicació del material:
Janus SL

491

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

492

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Sitges de Can Feixes

I.09

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Jaciment que està situat a la part superior d'un petit turó a l'extrem nordest de la serra de Coguls. A l'entorn de l'antiga casa, actualment en runes,
de Can Feixes.
X 479713 Y 4635475

Informació gràfica

Imatge: Carles Gorini (2018)

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola

Descripció de l’element
Tipus de jaciment
Època
Descripció

Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges
Ferro-Ibèric
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A l'entorn de l'antiga casa, actualment en runes, de Can Feixes i molt a prop del jaciment de
camps de Can Feixes, es van localitzar quatre sitges probablement d'època ibèrica tardana que
podrien datar-se entorn els segles III-II aC. L'agrupació de sitges va ser localitzada degut a la
prospecció feta per explorar la viabilitat d'instal·lar una cantera d'àrids degut a la construcció
del TGV. Com que no quedaven afectades per l'explotació de la cantera es van delimitar les
sitges i es van tapar, sense excavar.
Ús original
Estat de conservació
Context

Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges
Enterrat

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
Categoria assignada
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica
Bibliografia
Protecció existent

Observacions
Aquesta fitxa recull el jaciment Sitges de Can Feixes que forma part de l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya amb fitxa número 1925.
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Camps de Can Feixes

I.10

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
Jaciment que està situat a la part superior d'un petit turó a l'extrem nordest de la serra de Coguls. En un solar on es duen a terme recollides i
seleccions de ferralles.
X 479617 Y 4635501

Informació gràfica

Imatge: Carles Gorini (2018)

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola

Descripció de l’element
Tipus de jaciment
Època
Descripció

Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges
Bronze Final
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El jaciment de Camps de Can Feixes, està situat a la part superior d'un petit turó a l'extrem
nord-est de la serra de Coguls. Va ser descobert al juliol del 2004 durant els treballs de control
arqueològic de les obres del TGV, quan foren localitzades dues estructures datades entorn a
l'Edat del Bronze i la primera edat del ferro. La primera de les estructures fou una sitja de
planta circular amb reompliment de quatre estrats superposats. L'altra estructura fou una
fossa. Les dues estructures van aparèixer aïllades, sense trobar-se associades a cap altre tipus
de construcció antiga. En les dues estructures es va recuperar abundant material ceràmic,
alguns fragments de molí i també algunes restes de fauna.
Ús original
Estat de conservació
Context

Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges
Enterrat

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
Categoria assignada
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica
Bibliografia
Protecció existent

Observacions
Aquesta fitxa recull el jaciment Camps de Can Feixes, que forma part de l’Inventari del
Patrimoni Arqueològic de Catalunya amb fitxa número 18824.
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Can Pèlach

I.11

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Adreça

Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
Per accedir al jaciment, des de la carretera C-63 en direcció a Anglès, cal agafar
el trencant que mena cap a l'ermita de Sant Romà, a l'alçada del punt
quilomètric 35,400. Cal seguir per aquesta carretera uns 470 m fins arribar a una
cruïlla de camins que es troba just abans d'arribar al mas de Can Camps. En
aquest punt cal seguir recte, passar al costat del mas, i continuar encara uns 700
m, on cal deixar el vehicle. El jaciment es troba en els camps d'avellaners que es
troben a l'esquerra i a tocar del camí.
X 475503 Y 4641480

Informació gràfica

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar.
SNU. Caràcter agrícola.

Descripció de l’element
Tipus de jaciment

Lloc o centre de producció i explotació
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Època
-120000 / -50000 / Paleolític Inferior Mig-Indiferenciat
Descripció
Es tracta d'un jaciment d'una extensió relativament gran, en el que els diversos afeccionats
realitzaren les prospeccions i recollides de material, diferenciant dos sectors, anomenats
respectivament LS-20 (sector est) i LS-46 (sector oest), on la concentració de troballes era més
abundant. És per aquest motiu un dels jaciments de l'anomenada "zona aixeliana" de la Selva
que té un major nombre de restes, gairebé un miler, sense considerar les que es troben
disperses en diferents col·leccions particulars.
Els recomptes de la indústria lítica del jaciment que han estat publicats és molt menor, sobre
un total de 13 (LS-20) i 5 (LS-46) restes respectivament, s'indica la presència de 8 ascles, 3
ascles levallois, 2 nuclis preparats, 2 pics, 1 bifacial, un protobifacial i 1 osca o denticulat
(Cantón Playà, 1998, p. 67).
Com a la majoria de jaciments paleolítics de la comarca de la Selva, els materials,
exclusivament lítics, apareixien en superfície i en una evident posició secundària, en llocs
relativament elevats on afloraven materials detrítics (llims i conglomerats) d'una edat
pleistocena imprecisa.
En la visita realitzada al jaciment amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica de la
comarca, no es va poder observar la presència de cap tipus de material en superfície, malgrat
que es va poder delimitar l'àrea aproximada del mateix gràcies a les informacions de diversos
afeccionats.
Ús original
Lloc o centre de producció i explotació
Estat de conservació
Context
Explotació agropecuària-Zona urbana / En una zona planera i propera al riu Onyar, ocupada
per camps d'avellaners i travessada per una pista de terra.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Arqueològica-Paleontològica (ExArq)
Categoria assignada
BPU-AEA (Àrea d’expectativa arqueològica)
Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons que aconsellen la catalogació són de caràcter històric.

Regulació de les intervencions
Tipus d’intervenció
Regulació

Intervencions limitades prèvia inspecció arqueològica
Segons DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Informació complementària
Informació històrica
El jaciment fou descobert per membres de l'Associació Arqueològica de Girona.
Bibliografia
CANAL, J.; CARBONELL, E. Catalunya Paleolítica. Girona. Patronat Francesc Eiximenis, 1989.
CANTÓN PLAYÀ, P. "La recerca durant 25 anys de l'A.A.G. en el camp del Paleolític. 25 anys,
1972 - 1997". A: Quadern de treball extraordinari. Girona: Associació Arqueològica de Girona,
1998. 9. p.15 - 112.
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DD. AA. "Deu anys d'investigació arqueològica en el camp de la Prehistòria antiga (19721982)". Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona. 5, p.18. Associació Arqueològica de
Girona.
Protecció existent

Observacions
Ubicació del material:
Associació Arqueològica de Girona.
Col·lecció particular Miquel Llinars (Llagostera).
Col·lecció particular Salvador Barrera (Vidreres).
Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona.
Museu d'Història de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
El jaciment forma part de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, amb número de
fitxa 13620
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Les Fonts i els Amaradors de Salitja
Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades
UTM

Salitja; Vilobí d’Onyar
X 479004 Y 4640466

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

Descripció de l’element
Tipologia
Edat estimada
Descripció
L’entorn de les Fonts de Salitja i els Amaradors és un espai ecològicament interessant per
tractar-se d’un ambient humit, amb comunitat destacables com els prats de dall, on hi és
present el vímet (Salix x Rubens), procedent de la mescla de dos tipus de salzes diferents (Salix
alba i Salix fragilis), que han condicionat històricament els aprofitaments de la zona. Pel fet de
tractar-se d’una zona molt tranquil·la permet l’observació d’ocells, com ara el botxí (Lanius
meridionalis), una espècie poc abundant a Catalunya i que actualment es troba en situació de
regressió. D’altra banda, tot i la dificultat de detecció pels seus hàbitats silenciosos i discrets, a
la zona també hi apareix el mussol banyut (Asio otus), un rapinyaire nocturn també propi
d’ambients agrícoles amb masses forestals. Així mateix, hi apareixen altres ocells interessants,
com l’òliba, el mussol comú, el xoriguer comú, l’aligot, el capsigrany, el cotoliu, la guatlla, la
tórtora vulgar, el picot garcer petit, etc.
Completen l’espai la capella de la Mare de Déu de les Fonts (fitxa E.01) i el Molí de les Fonts,
edifici recentment restaurat (2017) i de propietat municipal.
Estat de conservació
Bo
Context
En un entorn eminentment agrari, l’espai té un interès arquitectònic i històric, en la capella de
la Mare de Déu de les Fonts i el Molí de les Fonts, i ambiental, en els Amaradors. Ambdós
interessos atrauen un nombre moderat de visitants.
Situació de risc

No

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Natural o Ambiental-Paisatgística. Bé
ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental
En aquest Bé Ambiental (BA) s’hi inclou el Bé
Arquitectònic Mare de Déu de les Fonts (Fitxa
E.01)

Raons que aconsellen la catalogació
Les raons són, a més d’ambientals, històriques. Els amaradors havien tingut una funcionalitat
relacionada amb el conreu de plantes tèxtils, con el cànem.
Relació d’elements destacables
La capella de Les Fonts, el Molí de les Fonts i l’espai natural dels Amaradors de Salitja

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions

Actuacions destinades a la preservació i/o conservació dels regs,
rescloses, prats de dalla i altres elements, naturals o artificials, que
composen l’espai dels Amaradors.
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Usos permesos
Usos prohibits
Gestió

Els que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.
Protecció de la xarxa hídrica per tal de garantir la funció de les
estructures presents en aquest ambient.

Informació complementària
Informació històrica
Els amaradors de Salitja abans de convertir-se en la zona de descans i lleure que és avui dia,
corresponia, en gran part, a un espai de propietat privada que havia deixat de ser aprofitat
pels seus usos tradicionals (aprofitament del vímets, del molí fariner, etc.). Com a
conseqüència, l’espai es mostrava en certa manera abandonat, amb les petites preses dels
amaradors cobertes de vegetació, les antigues vimeteres molt crescudes perquè havien deixat
d’ésser aprofitades, etc. Actualment s’han recuperat les petites preses, els canals, els prats de
dall, i s’hi han adequat uns espais perquè la població pugui interpretar els usos del passat i
gaudir de la zona d’esbarjo.
Bibliografia
Consell Comarcal de la Selva (??) Els espais aquàtics de la Comarca de la Selva:
experiències de millora ambiental i social.
Protecció existent

Observacions

503

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

504

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Volcà de la Crosa

K.02

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades
UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
X 478168 Y 4641350

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SNU.
Zona volcànica de la Crosa. Clau 13

Descripció de l’element
Tipologia
Vulcanisme
Descripció
La Crosa de Sant Dalmai és el cràter d'explosió quaternari de majors dimensions de la
Península Ibèrica i conserva encara en bon estat la seva característica morfologia. Els
processos tectònics tingueren lloc al Neogen, formació d’una fosa. Al Quaternari es produïren
els processos magmàtics (volcà) i la sedimentació lacustre dels materials de rebliment del
cràter. Apart d'aquest evident interès geològic, té també un elevat valor paisatgístic. Es tracta
d’una petita depressió endorreica amb forma circular (d’uns 1200m de diàmetre), delimitada
per uns turons poblats per pinedes i alzinars. L’interior d’aquesta depressió és planer i
s’aprofita per conreus. La totalitat de l'àmbit de la Crosa és de propietat privada i el conjunt
està molt fragmentat entre més d'una vintena de propietaris.
Estat de conservació
Bo
Context
En un entorn rural, parcialment travessat per la carretera GI-533 a tocar de la qual s’hi va
instal·lar una gredera que va malmetre parcialment la fesomia del volcà.
Situació de risc

No

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Natural o Ambiental-Paisatgística. Bé
ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental
PEIN Volcà de la Crosa
En aquest Bé Ambiental (BA) s’hi inclou el Bé
arquitectònic Can Boades (Fitxa F.03).

Raons que aconsellen la catalogació
La Crosa de Sant Dalmai té un innegable valor didàctic, científic i turístic.
Relació d’elements destacables
La totalitat de l’espai protegit, en la seva diversitat.

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions
Usos permesos
Usos prohibits
Gestió

Les actuacions han d’anar encaminades a la preservació del
paisatge / conservació, d’acord amb les directrius del PEIN Volcà
de la Crosa.
Els que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.

Informació complementària
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Informació històrica
La primera descripció de la Crosa de Sant Dalmai com a edifici d’origen volcànic correspon a
l’any 1904 quan en mossèn Josep Gelabert el descobrí, un segle després de la trobada dels
primers edificis volcànics olotins. Des d’aleshores, aquest vulcanisme ha estat objecte d’estudi
de diferents autors com Tournon (1968), Araña et al. (1983), entre d’altres. El seu mecanisme
eruptiu ha estat estudiat amb detall per tot un equip dirigit per J. Martí. El tipus d’estudis que
s’han fet en aquest volcà tracten d’explicar satisfactòriament quina ha estat la seva gènesi.
Per acord del 7 de novembre de 1995, el Govern de la Generalitat aprova el Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Volcà de la Crosa.
Bibliografia
Generalitat de Catalunya
del Volcà de la Crosa

1995

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge

Protecció existent
PEIN Volca de la Crosa
Observacions
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Les Tosqueres

K.03

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades
UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
X 478362 Y4640420

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

Descripció de l’element
Tipologia
Vulcanisme
Descripció
Les Tosqueres constituïen les antigues pedreres de les quals se n’extreia la pedra, preuada per
la lleugeresa i la solidesa, amb què es construïen les cases dels voltants. Actualment, l’espai es
troba cobert per un alzinar.
Estat de conservació
Regular
Context
En una zona d’alzinars, a tocar de l’àmbit urbà de Sant Dalmai, s’hi accedeix per un corriol ben
senyalitzat.
Situació de risc

No

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Natural o Ambiental-Paisatgística. Bé
ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les raons, a més d’ambientals, són de caràcter històric. Les tosqueres havien proveït de
material de construcció els vilatges col3lindants.
Relació d’elements destacables
El conjunt protegit, com a testimoni de l’acció humana en temps passats.

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions
Usos permesos
Usos prohibits
Gestió

Actuacions destinades a la conservació i/o preservació de l’entorn
de les Tosqueres.
Els que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.
Millora de l’espai per al seu ús pedagògic i recreatiu.

Informació complementària
Informació històrica
La pedra tosca va constituir el material amb què es construïen les cases i les esglésies de la
zona. Se’n poden observar nombrosos exemples, com ara l’església parroquial de Sant Dalmai,
la rectoria o Can Costa, entre d’altres. La pedra tosca era especialment preuada per la
lleugeresa, a la vegada que per la forta consistència.
Bibliografia
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Protecció existent

Observacions
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Resclosa d’en Borra i capçalera de l’Onyar
Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades
UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
X 477267 Y 4640354 (àrea recreativa)

Informació gràfica

513

K.04

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar. SNU.
Cursos d’Aigua. Clau 14

Descripció de l’element
Tipologia
Espècimen botànic
Edat estimada
Descripció
Aquest espai presenta com a principal valor natural una verneda, un hàbitat d’interès
comunitari classificat com a prioritari. La verneda “és un bosc de ribera frondós i ombrívol,
format per un estrat arbori dominat típicament pel vern i acompanyat per pollancres, freixes i
salzes”.
La verneda està dividida en quatre fragments: el fragment més gran comença a la resclosa
d’en Borra i és contínu durant uns 300-400 metres, amb individus madurs i poca interferència
per robínies i plataners. Seguidament hi ha un segon fragment, a uns 150 metres de la secció
descrita anteriorment, que amida uns 50 metres de llarg i està format per una quinzena
d’individus majoritàriament joves, però amb presència important de robínies i plataners.
Seguidament hi ha un tercer fragment, de 25 metres de llarg a uns 50 metres del segon, el més
petit, amb només mitja dotzena de verns, arraconats per la vegetació al·lòctona. Per últim, hi
ha una quart fragment, a uns 200 metres del tercer, amb una dotzena d’individus, alguns d’ells
de maduresa remarcable, també amb alta presència de robínia i plataner.
Al llarg de tota la riba, de forma més puntual i dispersa, s’observen també alguns individus de
freixe de fulla gran, pollancre, om i algun boix grèvol, que és una espècie protegida. A l’estrat
arbustiu i herbaci, destaquen l’arç blanc, la moixera de pastor, el sanguinyol, el canyís i alguns
galzerans, mentre que en la flora invasora i ruderal destaca el raïm de moro i la bardissa.
Així mateix, pel que fa a l’avifauna, s’hi han descrit gaigs (Garrulus glandarius), tudons
(Columba palumbus), merles (Monticola saxatilis), tords (Turdus philomelos), pit-roigs
(Erthiacus rubecula), pica soques (Sita europaea), pinçans (Fringilla coelebs) i cueretes
torrenteres (Motacilla cinerea). Entre els exemplars d’ictiofauna i herpetofauna, barbs de
muntanya, serps d’aigua, salamandres i gripaus comuns.
Pel que fa a la Resclosa d’en Borra, va ser construïda per alimentar la sèquia que abastia
d’aigua el molí de Dalt de Sant Dalmai, que es trobava a uns dos quilometres de distància.
Estat de conservació

L’estat de conservació de l’espai és bo en el fragment gran, on la
verneda és madura, i correcte però fràgil en els altres fragments
descrits. Els arbres presenten bones condicions, mides habituals, i
el riu Onyar ofereix un cabal permanent i suficient per l’existència
d’aquests arbres. La principal amenaça per aquesta verneda rau
en la presència molt destacable de plataners i robínies.

Context
En un entorn agrícola, sense cap pressió urbanística que l’amenaci, la seva principal mancança
rau en el desconeixement de l’espai, de la diversitat i interessos que conté.
Situació de risc

Les principals amenaces a les que fa front el bosc de ribera
autòcton són la gran extensió i proliferació d’espècies invasores,
on destaca la robínia, amb molts peus joves i madurs, el raïm de
moro, que assoleix mides considerables i l’ampla presència de
fauna al·lòctona, on destaquen plataners madurs, que
competeixen per la llum, l’aigua i altres recursos amb el vern,
l’om, el freixe i el pollancre. També hi ha una forta presència de

514

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

plantes ruderals, com la bardissa i algunes competidores, com
l’heura, que debiliten alguns peus del bosc de ribera autòcton.
No es considera als visitants com una amenaça important, ja que
l’espai no presenta sobrefreqüentació ni usos que puguin suposar
un perill per a l’hàbitat descrit.

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Natural o Ambiental-Paisatgística. Bé
ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental
En aquest Bé Ambiental (BA) s’hi conté el Bé
Arquitectònic Resclosa d’en Borra (Fitxa H.02)

Raons que aconsellen la catalogació
La diversitat vegetal del bosc de ribera, així mateix com la presència de fauna.
Relació d’elements destacables
La diversitat animal i vegetal, la Resclosa d’en Borra.

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions
Usos permesos
Usos prohibits
Gestió

Actuacions destinades a la preservació i/o conservació de la
resclosa, regs, i tots els elements naturals o artificials que
composen l’espai de la Resclosa d’en Borra i la Capçalera de
l’Onyar.
Els que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.
Protecció de la xarxa hídrica per tal de garantir la funció de les
estructures presents en aquest ambient.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia
ACHOTEGUI, A. (2017) Recuperació del bosc de ribera autòcton i condicionament de la
visitabilitat a Vilobí d’Onyar. Ajuntament de Vilobí d’Onyar/Fundació Emys
SALA, A. (2004) “Salvem el patrimoni arquitectònic”, Tosquija. Vilobí d’Onyar: Associació
Revista Tosquija
Protecció existent

Observacions
(text)
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El pi gros

K.05

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades
UTM

Sant Dalmai; Vilobí d’Onyar
X 477688, Y 4639149

Informació gràfica

Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

517

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

Descripció de l’element
Tipologia
Espècimen botànic
Edat estimada
Descripció
Exemplar de pi pinyer (Pinus pinea) d’una alçada aproximada de vint metres. La capçada es
desenvolupa àmplia, amb la típica forma de para-sol. Tanmateix, acusa el trencament de
diferents branques de la copa, possiblement, a causa de ventades, però que presenten l’arbre
amb un aspecte descurat i fa difícil calcular les dimensions de la capçada. El volt de l’escorça fa
uns dos metres, aproximadament.
Estat de conservació
Regular
Context
El Pi Gros se situa en un espai de bosc, a tocar de la ribera de l’Onyar. Diferents fotografies
aèries mostren que el l’arbre existia a mitjans del segle XX i que ha sobreviscut als canvis en
l’entorn derivats de l’activitat humana.
Situació de risc

Risc d’incendi

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Natural o Ambiental-Paisatgística. Bé
ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les dimensions de l’arbre, que el fan sobresortir entre els del seu entorn immediat, i el fan
esdevenir un element singular.
Relació d’elements destacables

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions

Usos permesos
Usos prohibits
Gestió

Es permeten les actuacions d'esporga dels elements morts i amb
risc de caiguda, amb l'objectiu de millorar les condicions de salut i
viabilitat. No es permet la tala total o parcial com també danyar-lo
per qualsevol mitjà. No es permet la fixació d'elements publicitaris
en els arbres.
El que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.
Seguiment de l’estat fitosanitari i biomecànic de l’arbre.
Desbrossada selectiva de l’entorn.
Senyalització de l’arbre i incorporació d’elements de descripció i
contextualització, etc.

Informació complementària
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Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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L’Alzina del Mas Vidal

K.06

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades UTM

Vilobí d’Onyar
X 478375 Y 4638331

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes subsidiàries de planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

Descripció de l’element
Tipologia
Espècimen botànic
Edat estimada
Descripció
Tradicionalment, les cruïlles de camins se senyalitzaven amb la presència d’un arbre. Aquest és
el cas de l’Alzina del Mas Vidal. Es tracta d’un exemplar d’alzina (Quercus ilex) que marca el
punt en què se separen els camins del Mas Vidal i del Can Salamanya, als Camps de Can
Bosquets.
Pel que fa a l’exemplar, el volt de canó fa aproximadament uns cent cinquanta centímetres, i
la capçada uns 16 metres.
Estat de conservació
Bo
Context
Alzina que es desenvolupa a ran d’una cruïlla de camins
Situació de risc
No

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Natural o Ambiental-Paisatgística. Bé
ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Les dimensions de l’arbre constitueixen, per sí soles, una raó per a la catalogació. A més, en
aquest cas s’afegeix el fet que es troba en una cruïlla de camins, la qual cosa remarca la
importància de l’arbre com una fita singular en el paisatge.
Relació d’elements destacables

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions

Usos permesos
Usos prohibits
Gestió

Es permeten les actuacions d'esporga dels elements morts i amb
risc de caiguda, amb l'objectiu de millorar les condicions de salut i
viabilitat. No es permet la tala total o parcial com també danyar-lo
per qualsevol mitjà. No es permet la fixació d'elements publicitaris
en els arbres.
El que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.
Seguiment de l’estat fitosanitari i biomecànic de l’arbre.
Desbrossada selectiva de l’entorn.
Senyalització de l’arbre i incorporació d’elements de descripció i
contextualització, etc.
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Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Els pins de Can Picó

K.07

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
X 476333 Y 4635679

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

Descripció de l’element
Tipologia
Espècimen botànic
Edat estimada
Descripció
Les pinedes de pinastre i de pi pinyer són la segona comunitat vegetal al terme de Vilobí
d’Onyar i tenen el seu origen en la degradació de l’alzinar o en repoblacions forestals. Les
pinedes de pinastre solen estar acompanyades per un sotabosc d’estepes i bruc i les de
pinastre solen ser plantacions arrenglerades i sense sotabosc. El pinastre el localitzem
majoritàriament al nord est del terme i al sector sud, pròxim als límits amb Sils i Santa Coloma,
mentre que el pi pinyer el trobem distribuït de forma dispersa entre conreus. En el cas dels
Pins de Can Picó, es tracta d’un espai de recuperació, amb exemplars joves.
Estat de conservació
Regular
Context
Els Pins de Can Picó formen part d’una unitat paisatgística més àmplia, formada per un conjunt
de turons de petita alçada i per la capçalera de la riera de Vallcanera, que recull les aigües que
provenen de les serres de Cúgols i Magra, que separen la conca de la riera de Santa Coloma de
la de l’Onyar. Es tracta d’una zona forestal degradada, com a conseqüència dels incendis
forestals i del procés urbanitzador que ha patit l’espai. Tot i això, els boscos es troben en fase
de recuperació. Els boscos de ribera estan prou ben conservats, tot i la presència, en alguns
trams, de planifolis introduïts per l’home. Les nombroses pistes forestals que recorren l’espai
podrien ocasionar efectes negatius sobre la flora i la fauna. A les zones properes a la
urbanització de Santa Coloma Residencial hi apareixen alguns abocaments incontrolats de
deixalles.
Situació de risc
Risc d’incendi

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Natural o Ambiental-Paisatgística. Bé
ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
És un espai d’interès a nivell local, pel que fa a la seva conservació.
Relació d’elements destacables

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions

Es permeten les actuacions d'esporga dels elements morts i amb
risc de caiguda, amb l'objectiu de millorar les condicions de salut i
viabilitat.
No es permet la tala total o parcial com també danyar-los per
qualsevol mitjà. No es permet la fixació d'elements publicitaris en
els arbres.
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Usos permesos
Usos prohibits
Gestió

Els que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.
Millora i condicionament de l’espai per al seu ús pedagògic i
recreatiu.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Turó de Santa Margarida

K.08

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
X 479289 Y 4635810

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar. SNU.
Masses arbòries i boscos. Clau 9

Descripció de l’element
Tipologia
Espècimen botànic
Edat estimada
Descripció
Els alzinars (Quercum ilicis) és la comunitat forestal més representativa dins el terme
municipal i en molts casos en boscos mixtes de suredes i pins. La seva distribució és molt
heterogènia i la solem trobar de forma aïllada entre conreus i en a les obagues, si bé on és
més representativa és al del Turó de Sant Llop, als entorns del volcà i com en aquest cas, al
turó de Santa Margarida.
Estat de conservació
Bo
Context
El turó s’alça entre camps de conreu, a la finca de can Cobarsí. Al nord limita amb l’autovia C25. Pel sud amb amb el bosc de la masia Can Rigau. S’hi accedeix des de Vilobí d’Onyar per un
camí en bon estat.
Situació de risc
Risc d’incendi

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació
Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions

Natural o Ambiental-Paisatgística.
Bé ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental
En aquest Bé Ambiental (BA) s’hi conté el Bé
Arquitectònic Ermita de Santa Margarida
(fitxa E.07)

Raons que aconsellen la catalogació
La preservació de l’ambient general del turó, amb l’alzinar característic, que compta amb la
presència de la capella de Santa Margarida (fitxa E.07). Per tant, als motius ambientals se’ls
sumen els de caràcter històric, atès que la presència arquitectònica ha comportat una
freqüentació humana decisiva. Així mateix, perquè s’hi du a terme l’Aplec de Santa Margarida,
una celebració tradicional a Vilobí d’Onyar.
Relació d’elements destacables
L’alzinar, la capella de Santa Margarida. Així mateix, els recs i la bassa de Can Cobarsí.

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions
Usos permesos
Usos prohibits

Manteniment, consolidació i conservació dels elements que
componen l’espai, ja siguin naturals, o com a resultat d’actuacions
humanes, considerades des d’una perspectiva històrica.
Els que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.
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Gestió

Cal mantenir obert l’accés durant l’aplec de Santa Margarida que
té lloc el 20 de juliol.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia

Protecció existent

Observacions
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Font del Frare

K.09

Altres denominacions:

Localització
Indret /Barri
Coordenades
UTM

Vilobí d’Onyar
X 479332 Y 4633966

Informació gràfica
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Dades urbanístiques
Règim urbanístic existent

Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar. SNU

Descripció de l’element
Tipologia
Espècimen botànic
Edat estimada
Descripció
Es tracta d’un bosc en un clot humit dominat per la verneda i la freixeneda, amb presència
abundant d’oms i àlbers. El bosc creix al voltant d’uns torrents que creen zones d’aiguamoll i
petits gorgs. En les parts més elevades hi domina la roureda, amb presència de roure pènol i
pins, i algun suro i alzina. El sotabosc varia, sent el propi d’espais humits en les zones de
domini de la verneda i la freixeneda, amb joncs, abundant cua de cavall i espècies del gènere
Carex. En els espais més allunyats de l’aigua el sotabosc pren un caràcter més propi del bosc
mediterrani, amb galzeran, bruc, ginebró, garric, arç blanc, rosa silvestre i Sorbus.
L’espai inclou alguns hàbitats d’interès comunitari com és el 91E0* (Vernedes i altres boscos
de ribera afins) i el 92A0 (Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera) i es troba identificat en
el Pla de Conservació del Medi Natural de Vilobí d’Onyar coma a espai prioritari de
conservació.
Estat de conservació
Bo
Context
En el vessant que desguassa a la Tordera, en un espai a tocar de les grans xarxes de transport,
com les vies del ferrocarril i l’autopista.
Situació de risc

Risc d’incendi

Catalogació proposada
Tipologia del bé a protegir i catalogació

Natural o Ambiental-Paisatgística.
Bé ambiental (BA)
BPU
Nivell 4. Ambiental

Categoria assignada
Nivell de protecció
Altres catalogacions
Raons que aconsellen la catalogació
Bosc humit en què predominen espècimens que no formen part de les espècies dominants a la
comarca, per la qual cosa la seva protecció resulta del tot justificada. Encara més, la fragilitat
que comporta la seva proximitat a grans xarxes de transport.
Relació d’elements destacables
Tots els que caracteritzen el bosc humit, així mateix com els aiguamolls que el caracteritzen.

Regulació de les intervencions
Regulació de les
intervencions
Usos permesos
Usos prohibits

Actuacions adreçades al manteniment de la xarxa hídrica que
alimenta aquest espai, així com la conservació del paisatge.
Els que estableix el planejament vigent.
Els no inclosos en l’apartat anterior.
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Gestió

Condicionament de l’espai per al manteniment de la funció.

Informació complementària
Informació històrica

Bibliografia
Fundació Emys 2016 Memòria descriptiva i de valoració de l’espai d’interès natural de la
Font del Frare (Vilobí d’Onyar)
Protecció existent

Observacions

535

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

536

Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí
d’Onyar

537

