


 Relació d’edificis i construccions rurals declarades com a bens d’interès 
municipal. (BIM) 

 
Aquesta relació conté el conjunt d’edificis o de construccions rurals que el 
Consistori d’Agramunt ha decidit preservar per l’interès arquitectònic, cultural o 
paisatgístic que tenen. 
 
Criteris d’elecció: 
- preservar i mantenir algunes construccions exemplars i úniques que continuen 
fermes i, de les altres, procurar mantenir aquelles parts que mostren aspectes 
paradigmàtics d’una tipologia o que representen una singularitat d’interès 
arquitectònic, històric o cultural. 
 
.- alguna construcció rural és podria mantenir només tenint en compte la seu 
valor paisatgístic o panoràmic. 
 
.- la resta, sobretot les enrunades i les que malmeten el paisatge, una possible 
solució seria: enderrocar-les deixant, sempre que es pugui, algun senyal o 
constància documental de la seva existència. 
 
Propostes d’actuació. 
Per aquelles construccions rurals que es decideixin inventariar i protegir com a 
Bens d’Interès Municipal (BIM) caldria tenir present: 
 
1.- respectar i conservar: 
.- els valors i el caràcter original de la construcció. 
.- les característiques tipològiques, d’ordenació espacial. 
.- el volum i la morfologia de l’edifici preexistent. 
.- la silueta paisatgística. 
 
2.- els propietaris han de: 
.- procurar conservar i respectar la construcció. 
.- facilitar informació sobre el seu estat 
.- permetre la realització d’estudis específics. 
 
3.- l’administració ha de: 
.- inventariar i donar a conèixer aquest patrimoni municipal. 
.- fomentar un règim particular econòminco-fiscal que estimuli la conservació 
d’aquests bens municipals. 
.- participar en la conservació i millora de les obres inventariades. 
.- vetllar per a mantenir-ne la integritat i evitar-ne la destrucció. 
 
Aquí, també, s’hi podrien incloure tots aquells altres elements naturals com són els arbres, 
l’explotació del sòl, les infrastructures....que conformen l’escenari heretat de les generacions 
que ens han precedit i que són el fruit de la interacció al llarg dels segles entre natura i societat. 
 
 
 
Ermengol Puig Tàpies 
Agramunt, 23 de febrer de 2007. 
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