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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE CULTURA
ACORD GOV/106/2021, de 13 de juliol, pel qual es delimita l'entorn de protecció de l'església de Santa
Cecília, a Molló (Ripollès).
L'església de Santa Cecília està declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric,
per l'Ordre de 13 de juny de 1979 (BOE núm. 191, de 10.8.1979).
Per la Resolució CLT/452/2020, de 12 de febrer (DOGC núm. 8070, de 24.2.2020), es va incoar l'expedient de
delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Santa Cecília, a Molló, i es va obrir un període d'informació
pública.
S'han complert tots els tràmits preceptius en la instrucció d'aquest expedient d'acord amb el que estableixen
els articles 8 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
A l'expedient hi consten els informes favorables del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l'Institut
d'Estudis Catalans.
Durant la tramitació de l'expedient s'ha presentat una al·legació, que la Direcció General del Patrimoni Cultural
ha analitzat i contestat.
Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura, el Govern

Acorda:

—1 Delimitar l'entorn de protecció de l'església de Santa Cecília, a Molló, la justificació del qual s'inclou a
l'annex i que és representat al plànol que es publica juntament amb aquest Acord.

—2 Incloure com a objecte de protecció el subsol del monument i de l'entorn de protecció.

—3 Disposar la publicació íntegra d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín
Oficial del Estado, de conformitat amb el que preveu l'article 12 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, i notificar-lo a les persones interessades i a l'ajuntament del municipi on radica el bé.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició
davant el Govern de la Generalitat de Catalunya en el termini d'un mes o bé un recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en tots dos casos,
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o de la notificació corresponent.

Barcelona, 13 de juliol de 2021

Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern
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Annex
Justificació de l'entorn de protecció

La definició d'un entorn de protecció al voltant de l'església de Santa Cecília, a Molló (Ripollès), es presenta
com el millor instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions
possibles.
Es tracta d'evitar que l'alteració d'aquest entorn, entès com l'espai que dona suport ambiental al bé, pugui
afectar els valors, la contemplació o l'estudi del monument històric. Per això, entre altres aspectes, cal que en
aquest àmbit es vetlli per la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles
edificacions, de les instal·lacions o dels usos que s'hi puguin establir en el futur.
Es pretén assolir l'equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de protecció al voltant del bé que en
garanteixi suficientment la preservació i la voluntat de no afectar més espais dels que són estrictament
necessaris.
L'església de Santa Cecília de Molló, per les dimensions de la nau, l'alçària i esveltesa del campanar i la posició
privilegiada a la vall del riu Ritort, representa una fita al paisatge, que és recognoscible des de la majoria de
punts del seu entorn. La topografia accidentada i la predominança d'espai verd lliure a l'entorn immediat de
l'església potencien aquesta gran visibilitat.
La primera visió que es percep de Molló des de la carretera C-38 és un conjunt de cases, majoritàriament
tradicionals, que estan disposades pel vessant de la vall i que estan acompanyades en tot moment del gran
monument a la banda nord. Des d'aquesta cota es pot contemplar perfectament la façana sud de l'església. A
la banda oest de la carretera les construccions van deixant pas paulatinament a espais verds a mesura que es
va arribant al monument. Això fa que, des d'aquest vial, tot i trobar-se lluny i a una cota inferior de l'edifici, la
construcció es pugui observar en tot moment. Aquesta primera imatge de l'església quan s'arriba a Molló per la
carretera C-38 ha estat una constant al llarg de la història; en són testimoni la gran quantitat de fotografies
d'època que es conserven, a les quals s'aprecia, per la cara sud del monument, un entorn poc o gens construït,
que permet observar l'església tot i estar-ne lluny.
Així, doncs, és evident que les parcel·les a la banda oest de la carretera C-38, a l'entorn més proper a
l'església, han de formar part de l'àmbit de protecció del monument per tal d'evitar que una actuació
descontrolada n'arribi a dificultar o, fins i tot, impedir la visió des d'aquest punt d'entrada. En concret, en
aquest àmbit, pels motius que s'han exposat anteriorment, s'hi inclou la parcel·la urbana del carrer de Solà
Morales, s/n, perquè és una parcel·la en la qual una actuació inadequada podria desvirtuar la imatge del
monument des de la carretera C-38.
També pels motius que s'han exposat més amunt, s'hi inclou la parcel·la del passeig del Vallespir, s/n,
cantonada amb el carrer de Solà Morales.
Seguint en direcció nord per la carretera C-38, el monument també és visible, especialment l'absis, per la seva
cara nord. Aquí els terrenys que acompanyen el vial a la banda oest estan classificats com a sòl no urbanitzable
de protecció. Per tant, no hi ha construccions que dificultin o impedeixin la visió de l'església. Tanmateix, en
aquest punt, el terreny presenta una topografia molt accidentada que fa que, a mesura que s'augmenta la
distància respecte al monument, es vagi perdent visibilitat ràpidament. Així, doncs, aquí la delimitació arriba
fins a l'altura de la rotonda entre la carretera C-38 i la carretera C-151a. Les finques que s'hi inclouen, que
estan compreses entre la carretera C-151a i la carretera C-38, corresponen a les parcel·les 128 i 129 del
polígon 5 del sector la Coromina.
A llevant de l'absis de l'església s'hi inclouen les parcel·les 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 del polígon 6
del sector la Coromina, des d'on es visualitzen l'església, l'absis i el campanar.
A la banda oest de la carretera C-151a i ja molt més a prop del monument, hi ha tres parcel·les incloses que
formen una visual conjunta amb l'església quan aquesta s'observa des de cotes inferiors. En concret, d'oest a
est, es tracta de la parcel·la 17 del polígon 6 del sector Carretera, la parcel·la 16 del polígon 6 del sector la
Coromina i la parcel·la 15 del polígon 6 del sector Cementiri, aquesta última adjacent a la cara sud-est del
solar de l'església. Totes tres estan ubicades en sòl no urbanitzable de protecció.
Un altre dels criteris per incloure finques dins l'àmbit de protecció és el de conservar visuals de carrers que, per
la seva posició respecte al monument, el converteixen en una fita, un teló de fons, que constitueix, juntament
amb les cases i construccions, un conjunt visual. És el cas del carrer de l'Església, que, com el seu nom indica,
arriba fins al monument. Es tracta d'un carrer amb construccions històriques (d'entre planta baixa i tres pisos
d'alçària) a banda i banda que desemboca a l'entrada de l'església, a la seva cara sud-oest. Les finques
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urbanes incloses que corresponen a aquest àmbit són, a la banda de llevant, els números 3-5, 7 i 9.
També en el cas del carrer de la Guardiola, la disposició i configuració de la via i les parcel·les a la seva banda
oest fan que les visuals de l'església siguin una constant al llarg del recorregut. Alguns d'aquests solars estan
lliures d'edificació avui en dia. En concret, es tracta de les finques urbanes següents: la número 4, la número
6, la número 8 i la número 10.
Així mateix, s'hi inclouen les finques que estan situades a l'illa urbana que formen el carrer del Ramal
d'Entrada, el passeig del Vallespir, el carrer de Sant Cristòfol i el carrer dels Castanyers. Es tracta d'una zona
que s'estén just davant de l'àmbit sud de l'església. En aquesta illa, el planejament urbanístic preveu la
implantació d'una zona verda, d'equipament públic i d'habitatge (una part, de protecció oficial), així com la
prolongació del carrer de Sant Cristòfol fins a arribar al carrer dels Castanyers. És evident que qualsevol edifici
en aquest àmbit interferirà, d'una manera o d'una altra, en la visió del monument des del sector sud-est del
poble i, fins i tot, des de la carretera C-38, i modificarà una perspectiva de l'església que històricament ha
estat lliure d'edificacions, sense obstacles visuals.
En aquest sentit, s'hi inclouen les parcel·les següents: cinc parcel·les del carrer del Ramal d'Entrada, una
parcel·la sense número del passeig del Vallespir, una parcel·la sense número del carrer de l'Església i la
parcel·la sense número del carrer Sant Cristòfol, que fa cantonada amb el passeig del Vallespir.
Finalment, s'han inclòs en l'àmbit de protecció totes les parcel·les que, per la seva situació a la banda nord de
l'església, acompanyen visualment el monument quan s'observa des de punts baixos de la vall, el qual esdevé
un teló de fons. En concret, es tracta de les finques adjacents a la parcel·la del monument per la seva cara
oest, és a dir, la finca que està situada en sòl no urbanitzable del sector Horts de la Coloma i la finca del
polígon 1 del carrer C, també en sòl no urbanitzable. Contigua a aquesta última, també s'hi incorpora la finca
que correspon al polígon 1 del carrer C, que està situada en sòl urbà. La parcel·la adjacent a la finca del
monument per la banda de l'absis, al sector nord-oest, també hi queda inclosa. Es tracta de la finca del polígon
1 del carrer C, en sòl urbà.
Per últim, hi queda inclosa la parcel·la del monument, que correspon als números 11 i 13 del carrer de
l'Església.
Pel que fa al subsol de l'entorn, cal controlar les intervencions que s'hi produeixin, tant des de la vessant
arqueològica, amb relació a possibles troballes relacionades amb el bé, com des de la vessant documental, per
la informació històrica que puguin aportar.
D'altra banda, l'afectació sobre les construccions i la seguretat física que poden comportar les actuacions al
subsol justifiquen, per si mateixes, la necessitat del control administratiu previ i la seva supervisió per part dels
òrgans de control de les intervencions.

(Vegeu la imatge al final del document)
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